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POTRZEBUJESZ 
POMOCY PRAWNEJ?

Pomysł na podwyżki dla nauczy-
cieli opiera się na dwóch filarach. 
Jeden z  nich już jest wdrażany. To 
debiurokratyzacja pracy nauczy-
ciela. - Jeśli związkowcy pokazują, 
że nauczyciele pracują w tygodniu 
od 40 do 46 godzin i  wśród nich 
nawet kilkanaście godzin poświę-
cają na biurokrację, to w pierwszej 
kolejności ją likwiduję. Zlikwido-
wałem ewaluację wewnętrzną 
i  zewnętrzną, monitorowanie. To 
główne źródła biurokracji w pracy 
nauczyciela. Dalej będziemy pra-
cować nad awansem nauczy-
cielskim, bo to też powoduje 
biurokrację. Chcę, by nauczyciele, 
którzy poświęcali do tej pory czas 
biurokracji, przynajmniej w  części 
poświęcili uczniom. W ślad za tym 
pójdzie trzeci filar, czyli zwięk-
szenie wynagrodzeń - wyjaśnił 
szef MEN „Super Expressowi”. 
Podwyżki mają być duże, bo kil-
kudziesięcioprocentowe – praw-
dopodobnie w  przyszłym roku 
kalendarzowym. 

Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego proponuje, aby zarobki 
nauczycieli powiązane były ze 

średnią krajową. Wówczas po-
czątkujący nauczyciel zarabiałby  
90 proc. tej kwoty. Minister 
Czarnek żałuje, że ZNP nie był 
skory, aby prowadzić na ten temat 
rozmowy przed wakacjami, kiedy 
zespoły pracowały nad tymi kwe-
stiami. - ZNP odmówił rozmów. 
Ciekawe, że ma pomysły, kiedy 
rozmowy się nie toczą. Mam na-
dzieję, że związek nie stchórzy 
przed rozmowami w  połowie 
września i  stawi się na zespole ds. 
statusu nauczyciela. Ja nie wyklu-
czam powiązania w jakimś stopniu 
pensji nauczycielskich ze średnią 
krajową – twierdzi. Szef MEN 
ocenił również, że propozycje ZNP 
są ciekawe, jednak na ich realizację 
trzeba jeszcze znaleźć środki. 
Zapytany o  pensje nauczycieli 
akademickich, wyjaśnił, że resort 
przymierza się do tego tematu, 
ale w pierwszej kolejności chce się 
zająć nauczycielami ze szkół pod-
stawowych i średnich. 

MEN będzie rozmawiał z ZNP

Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego poinformował w  mediach 

społecznościowych, że otrzymał 
od Ministerstwa Edukacji i  Nauki 
zaproszenie na rozmowy doty-
czące podwyżek dla nauczycieli 
i zmiany warunków pracy. Mają się 
one odbyć 21 września. Organi-
zacja już zapowiedziała, że weźmie 
w nich udział. 

Minister zapytany o naukę zdalną

Przy okazji „SE” zapytał Ministra 
o  przygotowanie szkół i  uczelni 
do czwartej fali koronawirusa. 
Czarnek przyznał, że czarne sce-
nariusze jeszcze się nie sprawdziły 
i choć MEN zdaje sobie sprawę, że 
za chwilę tych zakażeń będzie dużo 
więcej,  liczba hospitalizacji w tym 
samym czasie jest radykalnie 
niższa niż przy drugiej i  trzeciej 
fali. - To nas napawa optymizmem. 
To nie liczba zakażeń sprawiała, że 
przechodziliśmy na naukę zdalną, 
ale wydolność służby zdrowia, 
która w  pewnym momencie była 
na wyczerpaniu. (...) W  sytuacji, 
kiedy będą wolne łóżka w szpitalu 
i  służba zdrowia będzie wydolna, 
w szkołach nie będzie nauki zdalnej  
- zapewnia szef MEN.

 ■ Paula Nogaj

Ministerstwo zapowiada

„Szykujemy 
duże podwyżki 
dla nauczycieli”

Szef MEN Przemysław Czarnek zapowiedział w miniony wtorek duże,  
nawet kilkudziesięcioprocentowe podwyżki dla nauczycieli.  

W pierwszej kolejności otrzymają je nauczyciele ze szkół podstawowych i średnich.

Bezpieczniejsza podróż zimą

Kierowcy MPK przeszli 
szkolenie
Juromania

Moc festiwalowych atrakcji

Filharmonia Częstochowska

Inauguracja 77. sezonu 
artystycznego
Śródmieście

Promenada z nowym 
placem zabaw i rekreacji
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Częstochowa

Prokuratura umorzyła 
sprawę śmieciową

Końcowa faza rozbiórki

Tak będzie wyglądać 
nowa estakada
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Włókniarz Częstochowa

Częstochowa
kocha
czarny sport! 
O żużlu rozmawiamy z prezesem 
klubu CKM Włókniarz Michałem 
Świącikiem oraz dyrektorką  
Patrycją Świącik-Jeż 
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Promowali profilaktykę

Marsz Różowej 
Wstążki

Bezpieczniejsza podróż zimą

Kierowcy MPK 
przeszli szkolenie

Juromania

Moc festiwalowych atrakcji

Z  Placu Biegańskiego na Stary Rynek  
– taką trasę pokonali uczestnicy Marszu 
Różowej Wstążki w minioną środę 15 wrze-
śnia. Organizatorem akcji promującej 
profilaktykę chorób nowotworowych – 
zwłaszcza raka piersi od wielu lat jest 
Stowarzyszenie Częstochowskie Ama-
zonki.

Marsz rozpoczął się w  samo południe. Wy-
ruszył z  Placu Biegańskiego w  stronę Starego 
Rynku. Tam na uczestniczki i uczestników cze-
kało Miasteczko Profilaktyczne, gdzie można 
było zasięgnąć opinii lekarzy różnych spe-
cjalizacji, zmierzyć ciśnienie i  poziom cukru. 
Spotkanie uświetniły występy artystyczne. Od-
była się również debata o zdrowiu z udziałem 
specjalistów – lekarzy z  różnych dziedzin. Od 
niedawna Stowarzyszenie Częstochowskie 
Amazonki próbuje zwrócić uwagę również 
na profilaktykę raka jąder u  mężczyzn. Akcję 
wsparli m.in. uczniowie częstochowskich szkół 
i motocykliści. Projekt współfinansowano z bu-
dżetu miasta. Patronat nad Marszem Różowej 
Wstążki objął Prezydent Miasta Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Część kierowców Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego w  Częstochowie 
odbyła szkolenie z  jazdy po macie pośli-
zgowej, przygotowując się w  ten sposób 
na trudne warunki jezdne.

Szkolenie było możliwe dzięki współpracy 
z  podmiotami partnerskimi. Kierowcy ćwi-
czyli na macie poślizgowej placu manewro-
wego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy 
w  Jędrzejowie. - W  koope-racji z  firmami: 
Progres Krystian Orlikowski, Autosan i Emika 
kierowcy miejskiego przewoźnika poznawali 
m.in. specyfikę pracy odmiennego w budowie 
wobec innych pojazdów układu hamulco-
-wego autobusów elektrycznych Autosan 
w  trudnych warunkach jezdnych. Dzięki po-
głębieniu wie-dzy i zebranemu doświadczeniu 
kierowcy będą jeszcze lepiej przygotowani 
na występowanie eks-tremalnych sytuacji 
w  trakcji jazdy po mieście i  regionie w  nie-
sprzyjających warunkach atmosfe-rycznych. 
Przełoży się to bezpośrednio na poprawę 
bezpieczeństwa pasażerów i  komfort ich po-
dró-ży – poinformował  Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MZD i MPK w Częstochowie. 

W  najbliższy weekend pod hasłem 
przewodnim „Jura aktywna z natury” 
odbywać się będzie festi-wal Juro-
mania. W  programie tegorocznej 
edycji organizatorzy przewidzieli m.
in. eksplorację juraj-skich jaskiń, 
sportową rywalizację m.in. podczas 
rajdów pieszych i  rowerowych, jak 
również możli-wość spróbowania 
własnych sił we wspinaczce.

W  organizację festiwalu zaangażowane 
są dwa województwa, jurajskie gminy 
i  miasta, ale nie tylko - wśród organiza-
torów znajduje się również wiele insty-
tucji kultury i  stowarzyszeń. Juromania 
od-bywać się będzie od 17 do 19 wrze-
śnia m.in. w  Złotym Potoku, Olsztynie, 
Olkuszu, Zawierciu, Krakowie, Czę-
stochowie. – Bogactwo Jury przenosi 
uczestniczki i  uczestników Juromanii 
w  średniowieczne klimaty zamków i  wa-
rowni. Pobudza wszystkie zmyły podczas 
turniejów rycer-skich, pokazów historycz-
nych, w regionalnej kuchni czy na licznych 
warsztatach i  zajęciach eduka-cyjnych – 
mówią organizatorzy wydarzenia. Celem 
festiwalu jest również zaprezentowanie 
nowych sposobów na korzystanie z  do-
broci Jury. – To nie tylko kraina monu-
mentalnych średniowiecznych zamków 
owianych legendami. To także gęste lasy, 
głębokie doliny, malownicze wzgórza 
i  skalne ostańce. To wprost idealne 
miejsca do uprawiania turystyki aktywnej 
i  rekreacji – dodają organizatorzy. Juro-
mania jako Święto Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej ma promować region oraz 
przedłużać sezonu turystyczny na Jurze. 

Pełen program: www.juromania.pl

Juromania 2021 w Częstochowie:
17 września (piątek) Stary Rynek
14:00-20:00 - Bezpłatne zwiedzanie Starego Ra-
tusza (nowy obiekt Muzeum Częstochowskiego 
na Starym Rynku) wraz z kuratorskim oprowadze-
niem po wystawie „Historia Częstochowy –  
mia-sta nad Wartą”.
16:00-19:00 - Plenerowe warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży – projektowanie historycz-nych 
strojów i biżuterii, zajęcia garncarskie oraz malo-
wanie częstochowskiej architektury na pleksi i szkle 
(zapisy pod numerem telefonu: 608 126 617).
17:00-18:00 - Interaktywny koncert bębniarski – 
Rytmy Natury cz. 1. – koncert bębniarski kolek-
-tywu Etnochowa połączony z warsztatami dla 
zgromadzonej publiczności.
18:00-19:00 - Koncert zespołu Apress Band.
18:00-20:00 - Pokaz Stowarzyszenia Garnizon For-
tecy Częstochowskiej – prezentacja umunduro-
-wania i uzbrojenia XVIII-wiecznego żołnierza, 
przedstawienie działania broni czarnoprochowej, 
musztra piechoty oraz pokaz XVIII-wiecznych 
damskich ubiorów cywilnych.
20:00-21:00 - Koncert bębniarski – Rytmy Natury 
cz. 2. – finałowy pokaz.
18 września (sobota) Klasztor OO. Paulinów  
na Jasnej Górze
10:00-16:00 - Historia ukryta w klasztornych zaka-
markach – alternatywne trasy zwiedzania (pre-
-zentacja skarbów kultury nieeksponowanych w 
muzeach, najnowsze odkrycia archeologów i kon-
serwatorów zabytków, Białe Kruki ukryte w pau-
lińskich bibliotekach i archiwach).
19 września (niedziela) Klasztor św. Barbary
12:00-16:00 - Cykl imprez sportowo-edukacyjnych 
– W zdrowym ciele, zdrowy duch – cykl im-prez 
sportowo-edukacyjnych w klasztornych obiektach 
na Szlaku Paulińskim dla Rodzin oraz Paulińskie 
źródła – cud natury z jurajskich głębin.zdj. MPK

zdj. Stowarzyszenie 
Częstochowskie 

Amazonki
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JOWES

„Wspieramy sektor ekonomii społecznej”

O Jurajskim Ośrodku Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, jego ce-
lach i działalności rozmawiamy 
z Arturem Szmaciarskim.

Paula Nogaj: Czym jest Funda-
cja „JOWES”? Co skłoniło Pań-
stwa do jej założenia? 
Artur Szmaciarski: JOWES to Juraj-
ski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – czyli projekt prowa-
dzony, przez Agencję Rozwoju Re-
gionalnego w Częstochowie S.A., 
który współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Poddziała-
nia 9.3.1 „Wsparcie sektora eko-

nomii społecznej” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego.  

PN: Jakie są cele JOWES-u i w 
jaki sposób są realizowane?
AS: Celem działania JOWES jest 
wsparcie podmiotów ekonomii 
społecznej (m.in. fundacji, stowa-
rzyszeń) oraz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym. W praktyce sprowadza 
się to do usług doradczych, rów-
nież specjalistycznych oraz do 
wsparcia animacyjnego w zakresie 
współpracy międzysektorowej, 
sieciowania i wspierania społecz-
nych inicjatyw. Naszym najważ-
niejszym jednak zadaniem jest me-
rytoryczne i finansowe wsparcie 
tworzenia miejsc pracy w przed-
siębiorstwach społecznych dla 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. W 
związku z właśnie tworzeniem 
miejsc pracy zapraszamy do udzia-
łu w naszym kolejnym naborze już 
w październiku. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.jo-
wes.pl lub bezpośrednio w biurze 
projektu al. NMP 24 lok. 3,  
tel. 34 32571 42.

PN: Na jakim obszarze działa-
cie?
AS: Swoim działaniem obejmuje-
my obszar Miasta Częstochowy, 
powiatów: częstochowskiego, kło-
buckiego i myszkowskiego.

PN: Do kogo kierujecie swoje 
wsparcie?
AS: Wsparcie JOWES skierowane 
jest do: podmiotów ekonomii spo-
łecznej, takich jak m.in. stowarzy-
szenia, fundacje, spółdzielnie so-
cjalne, pracy, inwalidów, niewido-
mych, Warsztaty Terapii Zajęcio-
wych, Centra Integracji Społecz-
nej, Kluby Integracji Społecznej, 
osób fizycznych zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecz-
nym zainteresowanych zakłada-
niem lub prowadzeniem działalno-
ści w sektorze ekonomii społecz-
nej oraz pracowników jednostek 
sektora finansów publicznych, 
osób zainteresowanych działalno-
ścią w obszarze ekonomii społecz-
nej, partnerów społecznych i go-
spodarczych.

PN: Dziękuję za rozmowę.
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Foot Locker

Popularna marka zasili ofertę 
Galerii Jurajskiej

Sąd odrzucił wniosek

Policjant podejrzany o gwałt 
bez aresztu

Marka Foot Locker zagości nie-
bawem w Galerii Jurajskiej. To 
jedna z największych global-
nych sieci, oferujących obuwie 
i odzież sportową. Otwarcie 
nowego sklepu zaplanowano 
na IV kwartał tego roku.

Nowy najemca największego 
centrum handlowego w Często-
chowie, sieć sklepów Foot Locker, 
zajmie lokal mający ok. 315 m kw. 
- Foot Locker to marka doskonale 

znana i niezwykle popularna na 
całym świecie, będąca od kilku już 
dekad nieodzownym elementem 
europejskiej kultury ulicznej, sceny 
sneakersowej czy sportowego 
stylu życia. Teraz, po raz pierwszy, 
zawita także do Częstochowy 
– mówi Anna Borecka-Suda, za-
stępca dyrektora Galerii Jurajskiej. 
–  Dzięki otwarciu wzmocniona 
zostanie oferta modowa galerii, 
jak i oferta sportowa. Co jednak 
najistotniejsze dla klientów, w cen-
trum pojawią się nowe, kultowe 

marki, w tym specjalne linie i ko-
lekcje, jakie te brandy tworzą. Cie-
kawa oferta sprawi, że powstanie 
unikalna destynacja zakupowa w 
regionie, która stanie się hitem, 
zwłaszcza wśród fanów street sty-
le’u – dodaje. Nowy sklep będzie 
80 z szeroko pojętą ofertą fashion 
w Galerii Jurajskiej, a także 9 z 
ofertą sportową i streetwearową. 
W tennat mix’ie można znaleźć już 
takie marki jak: adidas, Nike, 4F, 
Puma, a także multibrandy: Sizeer 
i Intersport.

Sąd odmówił aresztowania policjanta z 
Częstochowy, który miał zgwałcić swoją 
podopieczną. Mężczyzna pełnił funkcję 
kuratora społecznego. Zawiadomienie 
złożyła pokrzywdzona oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Śledztwo 
przejęła Prokuratura Okręgowa.

Policjant pełnił funkcję kuratora spo-
łecznego przy Sądzie Rejonowym w Czę-
stochowie, a kobieta znajdowała się pod 
jego kuratelą. W ubiegłym tygodniu do 
prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia 
w sprawie gwałtu. Jedno złożyła pokrzyw-
dzona, drugie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. MOPS o sprawie powiadomiła 
będąca pod kuratelą policjanta kobieta. Pod-
opieczna funkcjonariusza została przesłu-
chana w obecności psychologa. Prokurator 
zarzucił policjantowi gwałt. Mężczyzna nie 
przyznał się do winy. Prokuratura złożyła 
do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 
podejrzanego, sąd go jednak oddalił. Wobec 

mężczyzny zastosowany został jedynie 
zakaz kontaktowania się z kobietą, zakaz 
zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 
50 metrów, dozór policyjny oraz poręczenie 
majątkowe w wysokości 10 tysięcy zł. - W 
ocenie sądu zarzut powinien dotyczyć arty-
kułu 199 kodeksu karnego, czyli nadużycia 
stosunku zależności lub wykorzystanie kry-
tycznego położenia w celu oprowadzenia 
innej osoby do obcowania płciowego lub 
do poddania się innej czynności seksualnej 
- poinformował sędzia Dominik Bogacz, 
rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w 
Częstochowie. Przestępstwo to zagrożone 
jest karą trzech lat pozbawienia wolności. 
Za zgwałcenie natomiast grozi do 12 lat 
więzienia. Sprawę z racji współpracy proku-
ratury rejonowej z częstochowską policją, 
w której pracuje podejrzany przejęła Pro-
kuratur Okręgowa. Natomiast Komenda 
Miejska Policji w Częstochowie prowadzi 
postępowanie wewnętrzne w tej sprawie. 
Policjant został zawieszony w czynnościach.

 ■ bea

Częstochowa

Prokuratura umorzyła sprawę 
śmieciową

Stowarzyszenie Polska 2050

Częstochowa 
na zielonym szlaku

Częstochowska Prokuratura postano-
wiła umorzyć śledztwo dotyczące 
głosowania nad uchwałą w sprawie no-
wego systemu opłat za śmieci. Teraz 
sprawą zajmie się Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny.

Nowa uchwała śmieciowa została przyjęta 
przez Radę Miasta Częstochowa 3 grudnia 
2020 roku. Zawiadomienie do prokura-
tury dotyczące sesji z 3 grudnia 2020 roku 
złożył radny Piotr Wrona. Zdaniem radnego 
w głosowaniu wzięło udział dwoje radnych 
zawodowo związanych z jednostkami miej-
skimi, zajmującymi się odpadami. W marcu 
2021 roku prokuratura postanowiła przyj-
rzeć się głosowaniu nad uchwałą i wszczęła 
śledztwo w sprawie naruszenia artykuły 
231 paragraf 1 Kodeksu Karnego, który 
dotyczy przekroczenia lub niedopełnienia 
obowiązków. Śledczy zbadali, czy dwoje 
radnych powinno się wyłączyć z głosowania 
lub czy powinien ich wyłączyć przewodni-

czący Rady Miasta. Prokuratura sprawdzała 
także, czy sama treść uchwały jest zgodna 
z prawem. Prokuratura umorzyła oba 
śledztwa. Zdaniem śledczych dwoje rad-
nych, którzy pracują w Centrum Usług Ko-
munalnych, mogło głosować nad uchwałą, 
bo głosowanie dotyczyło budżetu miasta, 
a nie kwestii związanych z korzyściami dla 
radnych. Natomiast według ustaleń śled-
czych uchwałę podjęto zgodnie z prawem, 
dlatego prokuratura nie zgłosiła do Rady 
Miasta wniosku o naprawienie uchwały, 
nie dołączyła się także do skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę 
do WSA w sprawie systemu opłat za śmieci 
złożył radny Piotr Wrona. Przypomnijmy: 
od stycznia 2021 roku mieszkańcy kamienic 
i bloków są rozliczani za śmieci od ilości 
zużytej wody tj. 9,60 zł za metr sześcienny 
zużytej wody w przypadku segregowanych 
odpadów i 19,20 zł za metr sześcienny w 
przypadku odpadów niesegregowanych.

 ■ bea

Stowarzyszenie Polska 2050 w 
Częstochowie chce wprowa-
dzić specjalny program 
ekologiczny dla miasta - „Czę-
stochowa na zielonym szlaku”. 
-  Nie chcemy jednorazowych 
akcji, takich jak sadzenie poje-
dynczego drzewa, czy łąki 
kwietnej. Zmiany muszą być 
systemowe, kompleksowe i 
powinny objąć pokolenia – 
przekonywał podczas 
konferencji lider tego ruchu 
Piotr Strach.

Przygotowanych zostało piętna-
ście punktów, które dotyczą zmian 
w polityce miasta. -  Powinniśmy 
zacząć od samorządu. Należy stwo-
rzyć wieloletni program ekologiczny 
dla Częstochowy i wprowadzić 
w życie szeregiem uchwał Rady 
Miasta po przeprowadzeniu szero-
kich konsultacji społecznych oraz 

akcji promocyjnej. Na jego realizację 
powinny być zabezpieczone co roku 
odpowiednie środki w budżecie. Po-
winniśmy również powołać urzęd-
nika wysokiej rangi, który będzie 
nadzorował sprawy związane z kli-
matem. Mógłby to być na przykład 
specjalny wiceprezydent ds. środo-
wiska. Oprócz tego powinna pojawić 
się funkcja specjalnie powołanego 
architekta miejskiego. Osoba ta po-
winna tworzyć bazę danych i być w 
stanie zorganizować miasto w ten 
sposób, aby w najbliższych dzie-
sięciu lub piętnastu latach można 
było mówić, że mamy błękitna in-
frastrukturę, zieleń miejską i miasto 
przygotowane na zmianę klimatu – 
mówił na Placu Biegańskiego Piotr 
Strach, lider Stowarzyszenia Polska 
2050 w Częstochowie. Wszystkie 
punkty programu można znaleźć 
na nowo uruchomionej stronie  
www.czestochowanazielonymszlaku.pl
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

WOJCIECH
KONIECZNY
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Zapraszam do mojego biura senatorskiego 
w Częstochowie przy Alei NMP 24 lokal 14

82. rocznica 
II wojny światowej

W Lemańsku 
uczczą 
pamięć 
poległych
W najbliższą niedzielę  
19 września przy grobie pole-
głych żołnierzy Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii w Le-
mańsku odbędą się obchody 
82. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Początek uroczy-
stości o godz. 13:30.

Rokrocznie przy grobie Eryka 
Stokłosy oraz czterech nie-
znanych żołnierzy WBK, od-
prawiana jest msza polowa i 
odczytywany jest Apel Pole-
głych. Tak również będzie w 
tym roku. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Starym Kocinie 
tradycyjnie zapewnią również 
oprawę artystyczną wydarzenia. 
Po przemówieniach zaproszo-
nych gości nastąpi złożenie 
wieńców na grobie poległych. 
Na uroczystość zaprasza Wójt 
Gminy Mykanów Dariusz Po-
mada, Dyrektor SP im. WBK 
w Starym Kocinie Maria Ha-
brajska, Grono Pedagogiczne  
i Rada Rodziców.

Końcowa faza rozbiórki

Tak będzie wyglądać 
nowa estakada
Rozbiórka estakady na 
Rakowie wkracza w 
końcową fazę, a rów-
nolegle trwają inne 
prace – informuje Ma-
ciej Hasik, rzecznik 
prasowy MZD i MPK w 
Częstochowie – Po-
nadto w następnym 
tygodniu rozpoczną 
się etapy robót róż-
nych branż na 
zamkniętych odcin-
kach zgodnie z 
ustalonym harmono-
gramem – dodaje.

Wykonawca przebudowy DK-
91, czyli dawnej D-K1, poinfor-
mował o trwających pracach oraz 
o kolejnych etapach robót przy al. 
Wojska Polskiego. Kontynuowana 
jest rozbiórka estakady. Przęseł i 
filarów już co prawda nie ma, ale na 
rozbiórkę czekają jeszcze funda-
menty, przyczółki i mury oporowe 
na dojazdach do nieistniejącej już 
estakady. W ramach inwestycji 
wykonane zostanie frezowanie za-
mkniętej jezdni na kierunku „Kato-
wice” na odcinku I (km od 0+000 do 
1+620) i odcinku II (km od 3+900 
do 5+489). Ponadto rozpoczną się 
roboty związane z przebudową ga-
zociągu w okolicy skrzyżowania Al. 

Wojska Polskiego z ul. Rejtana oraz 
roboty w zakresie przebudowy ko-
lizji elektroenergetycznych na od-
cinku nr I (km od 0+000 do 1+620). 
W poniedziałek 20 września 
rozpocznie się z kolei rozbiórka 
mostu nad rzeką Wartą. Będzie 
ona realizowana etapami, dzięki 
czemu ciągłość ruchu na obiekcie 
zostanie zachowana. - Prosimy o 
stosowanie się do funkcjonującej 
organizacji ruchu i oznakowania 
oraz zachowanie ostrożności w ob-
rębie całego placu budowy. O ko-
lejnych szczegółach realizacji prac 
będziemy informować na bieżąco 
– informuje Miejski Zarząd Dróg w 
Częstochowie i przeprasza za nie-
dogodności.
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Dyrektorzy częstochowskich 
szkół przeprowadzili anoni-
mowe ankiety dotyczące 
szczepień. Wynika z nich, że do 
tej pory zaszczepionych zo-
stało 5,9 tys., czyli ponad 36% 
uczennic i uczniów uprawnio-
nych do szczepień przeciwko 
COVID-19. Za pośrednictwem 
szkoły chęć zaszczepienia za-
deklarowało obecnie 338 osób.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Częstochowy poinformował, że 
liczba uczniów w szkołach i przed-
szkolach prowadzonych przez 
miasto uprawnionych do szcze-
pień (od 12. roku życia) to 16 336 
(łączna liczba uczniów w miejskich 
szkołach i przedszkolach, którzy 
rozpoczęli we wrześniu nowy rok 
szkolny to ok. 30,3 tys.). - Zgodnie 

z danymi zebranymi przez dyrek-
torów szkół w ramach przepro-
wadzonych anonimowych ankiet 
wynika, że liczba zaszczepionych 
uczennic i uczniów w okresie do 
początku września to ponad 5,9 
tys. Odsetek dotychczas zaszcze-
pionych uczniów w stosunku do 
uprawnionych do szczepień wy-
nosi więc nieco ponad 36% - po-
daje częstochowski magistrat. 

Obecnie chęć zaszczepienia za 
pośrednictwem szkoły zadekla-
rowało 338 osób, co stanowi 2% 
ogółu uprawnionych do szczepień 
uczennic i uczniów (a jednocześnie 
3,2% grupy, która kwalifikuje się 
do szczepień i jeszcze się nie za-

szczepiła). - Można dodać, że jeżeli 
chodzi o poziom szczepień wśród 
pracowników miejskiej oświaty, 
to  przejście szczepienia przeciw 
koronawirusowi deklaruje w szko-
łach i przedszkolach ponad 3,7 tys. 
osób (nauczycieli w placówkach 
prowadzonych przez miasto jest 
4152; liczba etatów administracji i 
obsługi wynosi 1408, co przekłada 
się na blisko 1,5 tys. osób). Odsetek 
zaszczepionych wynosi więc tu 
obecnie ok. 66-67% - dodaje Urząd 
Miasta Częstochowy. Na dzień 
16 września w pełni zaszczepio-
nych jest blisko 117 tysięcy osób, 
czyli 53,7% ogółu mieszkańców 
miasta. Skorzystać ze szczepienia 

można w ok. 50 punktach szcze-
pień przeciwko COVID-19, które 
funkcjonują w naszym mieście. 
Miasto cały czas zachęca miesz-
kańców do szczepień, któr chronią 
przed zakażeniem, a w nielicznych 
przypadkach zakażeń wśród osób 
zaszczepionych – przed ciężkim 
przebiegiem koronawirusa.

 ■ Paula Nogaj

zdrowie

Jagiellońska3/9
 lokal nr 20 – pasaż nr 2
42-216 Częstochowa

515 553 227
690 552 227

o2klinikatlenu@gmail.com

COVID-19

Stan szczepień częstochowskich uczniów
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Zadbaj o odporność 
domowymi sposobami
Jesień zbliża się wielkimi 
krokami, a  z  nią sezon na 
przeziębienia i infekcje. Jak 
poprawić swoją odporność, 
żeby ustrzec się przed cho-
robą? Odpowiedzią na to 
pytanie są naturalne 
składniki, które cze-
kają na nas 
w domowej spiżarni 
czy lodówce.

Kluczem do dobrej 
odporności jest zbilanso-
wana dieta. Należy pamiętać, 
aby jeść zdrowo i  regularnie. 
W  okresie jesienno-zimowym 
musimy również zadbać o  sen. 
Osiem godzin snu w  dobrze za-
ciemnionym i  wywietrzonym 
pokoju wzmacnia naszą odpor-
ność już po dwóch tygodniach. 
Kolejnym czynnikiem odpowie-
dzialnym za nasze zdrowie jest 
stres. Długotrwale podwyższony 
poziom stresu obniża naszą od-
porność, a  to sprzyja zachoro-
waniom. Wspomaganie naszej 
odporności naturalnymi sposo-
bami przynosi znakomite efekty. 
Dodatkowym atutem jest to, że 
składniki mamy zawsze pod ręką. 

Oto kilka domowych sposobów na 
wzmocnienie odporności:

Syrop z cebuli 

– znakomicie wpływa na układ 
immunologiczny. Dużą cebulę 
drobno kroimy i  zasypujemy sze-
ścioma łyżkami cukru lub miodu. 
Najlepiej umieścić składniki 
w  słoiku po czym zakręcić i  zo-
stawić na noc w  ciepłym miejscu. 
Powstały syrop przechowujemy 
w  lodówce i  stosujemy trzy razy 
dziennie po jednej łyżeczce.

Syrop z imbiru 

– działa antybakteryjnie i  roz-
grzewająco. Duży korzeń imbiru 
obieramy i  kroimy w  krążki, do-

dajemy pół 
litra wody 
i  zagoto-

w u j e m y . 
G o t u j e m y 

na wolnym 
ogniu przez pół godziny. 

Studzimy do temperatury 
pokojowej i  dodajemy 120 

gramów miodu i  mieszamy do 
rozpuszczenia.  Do syropu mo-
żemy dodać sok z  cytryny oraz 
szczyptę chili i  kurkumy – przy-
prawy te podobnie jak imbir 
rozgrzewają i  działają antybak-
teryjnie.

Syrop z czosnku i miodu 

- najskuteczniejszy sposób na 
walkę z  wirusami i  bakteriami. 
Można go stosować profilak-
tycznie lub w  czasie leczenia 
infekcji. Trzy ząbki czosnku wy-
ciskamy do szklanki przegoto-
wanej wody, po czym odstawiamy 
do lodówki pod przykryciem. 
Następnie odcedzamy czosnek, 
dodajemy sok z  połowy cytryny 
oraz łyżkę miodu. Możemy lekko 

podgrzać syrop żeby miód do-
kładnie się rozpuścił. Musimy 
jednak pamiętać, że płyn może 
być najwyżej letni – w cieple miód 
i cytryna tracą swoje właściwości. 
Tak przygotowany syrop należy 
zużyć w ciągu tygodnia.

Witamina C 

– wspomaga odporność szcze-
gólnie przy wysiłku fizycznym 
i  zimnym środowisku. Bogate 
w  witaminę C są produkty ro-
ślinne, takie jak: dzika róża, czarna 
porzeczka, papryka. Najwięcej 
witaminy C ma w sobie natka pie-
truszki.

Czosnek 

- stymuluje i  reguluje reakcje 
obronne organizmu. Spożywanie 
codziennie 1 – 2 ząbków czo-
snku jest szczególnie zalecane 
w  okresie obniżonej odporności 
oraz osłabienia organizmu.

Miód 

- zwłaszcza lipowy, wykazuje 
działanie przeciwbakteryjne 
i  przeciwdrobnoustrojowe. Po-
nadto zmniejsza stany zapalne 
oraz wpływa na poprawę ogólnego 
stanu zdrowia. Regularnie stoso-
wany przyczynia się do wzrostu 
odporności  oraz wzmocnienia or-
ganizmu. Należy jednak pamiętać, 
że miód dodany do wrzątku traci 
swoje cenne właściwości, dlatego 
najlepiej dodawać go do ciepłej 
herbaty lub mleka.

W  okresie jesienno-zimowym 
szczególnie trzeba zadbać o swoje 
zdrowie. Jesteśmy bowiem na-
rażeni na wirusy, bakterie oraz 
częste zmiany temperatury. Do-
mowe sposoby na wzmocnienie 
odporności są skuteczne i  nie-
zbędne, aby cieszyć się dobrym 
zdrowiem i samopoczuciem.

 ■ Eliza Nogaj, zdj. freepik

zdrowie
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Filharmonia Częstochowska

Inauguracja 77. sezonu 
artystycznego

W najbliższy piątek 17 września 
Filharmonia Częstochowska 
zainauguruje 77. sezon arty-
styczny 2021/2022. Podczas 
wydarzenia będzie miało 
miejsce nadanie imienia Woj-
ciecha Kilara sali koncertowej. 
Uroczystość uświetni występ 
światowej sławy pianisty – Pe-
tera Jablonskiego.

Wojciech Kilar dedykował 
i  powierzył do prawykonania 
Peterowi Jablonskiemu I  Kon-
cert Fortepianowy. Kompozytor 
zmarł w  2013 roku. O  tym, dla-
czego jego imię zwiąże się z  Fil-
harmonią Częstochowską, mówi 
dyrektor Filharmonii Adam 
Klocek: - Jako osoba, która miała 
zaszczyt znać i  pracować z  Mi-
strzem Kilarem, oraz jako szef 
instytucji muzycznej w  mieście, 
które było niemal drugim domem 
Kompozytora (Mistrz wiele czasu 
spędzał i  komponował w  Klasz-
torze Jasnogórskim) czułem we-
wnętrzną moralną powinność, 
aby imię tego wybitnego artysty 
i  Polaka, intelektualisty między-
narodowego formatu, ale także 
po prostu wspaniałego czło-
wieka związać z  Filharmonią 
Częstochowską. Wojciech Kilar 
to jeden z  największych polskich 
kompozytorów współczesnych. 
Jego kompozytorskie zaintereso-
wania ewoluowały, od czołowego 
przedstawiciela polskiej awan-
gardy, przez uproszczenie języka 
muzycznego i  tworzenie dzieł 
inspirowanych folklorem podha-
lańskim, które stały się przebojami 
sal koncertowych całego świata 
(Krzesany, Orawa) po zwrócenie 
się w  sposób szczególny ku twór-
czości sakralnej. Wyrazem jego 
głębokiej religijności stały się 
takie dzieła, jak m.in. Bogurodzica 
czy Angelus. O  ich powstawaniu 
kompozytor powiedział: „Wydaje 
mi się, że utwory mające związek 
z religią komponowałem z bardzo 
osobistej potrzeby, związanej 
zresztą z  okolicznościami. Sprawy 

religijne splatały się w jakiś sposób 
ze sprawami narodowymi, a także 
z  pewnymi przemianami mojego 
warsztatu”. Wojciech Kilar jest po-
nadto jednym z najwybitniejszych 
kompozytorów muzyki filmowej. 
Napisał muzykę do ponad 160 
filmów. Współpracował z  m.in. z: 
Andrzejem Wajdą, Kazimierzem 
Kutzem, Krzysztofem Zanussim, 
Krzysztofem Kieślowskim, Ro-
manem Polańskim.

Peter Jablonski, który wystąpi 
podczas uroczystości nadania 
imienia Wojciecha Kilara sali 
koncertowej w  Filharmonii Czę-
stochowskiej to wielokrotnie 
nagradzany szwedzki pianista 
cieszący się międzynarodowym 
uznaniem. Odkryty został przez 
Claudio Abbado i  Vladimira Ash-
kenazy’ego, jako siedemnastolatek 
podpisał kontrakt z  wytwórnią 
Decca. - Występował, współ-
pracował i  nagrywał z  wieloma 
czołowymi orkiestrami i  dyrygen-
tami na świecie. Kompozytorzy, 
z  którymi współpracował Peter 
Jablonski to Witold Lutosławski, 
Arvo Pärt i  Wojciech Kilar. Dla 
niego specjalnie komponowali 
swoje utwory, a  także jemu je de-
dykowali. Tak było m.in. z  Kon-
certem fortepianowym Wojciecha 

Kilara, za prawykonanie którego 
pianista otrzymał nagrodę Orfe-
usza podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Współczesnej 
„Warszawska Jesień” w  1997. 
Peter Jablonski pozostaje zwo-
lennikiem współczesnych kom-
pozytorów i  regularnie dokonuje 
światowych prawykonań kolej-
nych utworów, także tych zanie-
dbanych przez historię muzyki. 
Peter Jablonski jest laureatem me-
dalu Litteris et Artibus za zasługi 
dla kultury, przyznanego mu przez 
króla Szwecji Karola XVI Gustawa. 
Jest także zwycięzcą prestiżowej 
nagrody Årets Svensk i  Världen 
(Międzynarodowa Szwedzka Oso-
bowość Roku), otrzymując ją przed 
ABBĄ i Astrid Lindgren.

Podczas koncertu inaugurują-
cego sezon Peterowi Jablonskiemu 
towarzyszyć będzie Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Często-
chowskiej. Publiczność usłyszeć 
będzie mogła także Veni Creator 
Wojciecha Kilara z udziałem Chóru 
Filharmonii Częstochowskiej Col-
legium Cantorum. W  repertuarze 
wieczoru znajdzie się ponadto po 
raz pierwszy wykonywana kompo-
zycja Anioły i  Demony autorstwa 
dyrektora Filharmonii Śląskiej 
Adama Wesołowskiego.

Weź udział w konkursie

Cztery Pory Roku 
Oczami Dziecka

Miejska Galeria Sztuki

Jesienne wystawy  
już dostępne

Uczniowie szkół podstawo-
wych klas I-III zachęcane są 
przez Powiat Częstochowski do 
wzięcia udziału w V Powiatowy 
Konkursie - Cztery Pory Roku 
Oczami Dziecka.

Celem konkursu jest zapoznanie 
z  pięknem polskiej przyrody, po-
budzenie wyobraźni plastycznej 
dzieci, przegląd różnorodnych 
technik plastycznych oraz prezen-
tacja i  popularyzacja dziecięcej 

twórczości plastycznej. 
Konkurs odbywa się 
pod patronatem Sta-
rosty Częstochowskiego 
Krzysztofa Smeli. Każdy 
uczestnik może nadesłać 
maksymalnie 5 prac, po 
jednej w  każdej kategorii: 
Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 
4w1. Technika wykonania 
jest dowolna (forma płaska 
– rysunek, malarstwo, 

kolaż), format prac A3 lub A4. Au-
torzy nagrodzonych prac otrzy-
mają nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w  Czę-
stochowie. Termin nadsyłania/ 
składania prac mija 31.10.2021 
r. (decyduje data stempla pocz-
towego). Regulamin konkursu 
i  szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie internetowej 
Powiatu Częstochowskiego.

Już od 16 września w Miejskiej 
Galerii Sztuki oglądać można 
dwie nowe wystawy - 9. Mię-
dzynarodowy Salon „Martwa 
natura w  fotografii” oraz 46. 
Ogólnopolski Plener Malarski 
„Jurajska Jesień”.

Tego dnia odbyło się uroczyste 
rozdanie nagród oraz otwarcie 
wystawy pokonkursowej 9. Mię-
dzynarodowego Salonu „Martwa 
natura w  fotografii”. - Organiza-
torzy tegorocznej edycji salonu 
stawiali sobie pytanie, czy temat 
martwej natury w  fotografii 
nadal zachowuje świeżość i  wciąż 
otwiera nowe możliwości inter-
pretacji i  rozwiązań formalnych. 
Ostatecznie do wystawy zakwa-
lifikowano pięćdziesiąt trzy prace 
obrazujące z pozoru zwykłe przed-
mioty, które – wydobyte z codzien-
ności – stają się czymś niezwykłym, 
fascynującym i  odkrytym na 
nowo – informuje Miejska Galeria 

Sztuki. W tym samym czasie odbył 
się także wernisaż otwierający 
wystawę poplenerową 46. Ogól-
nopolskiego Pleneru Malarskiego 
„Jurajska Jesień”. Wystawa ta jest 
artystycznym przedstawieniem 
bogactwa przyrodniczego, geo-
logicznego i  kulturowego Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej 
w  indywidualnych ujęciach, roz-
maitych formach i technikach oraz 
kreacjach wyobraźni. - Biorą w niej 
udział prace artystów z Polski, Bia-
łorusi, Bahrajnu, Danii i Francji, dla 
których jurajskie krajobrazy oka-
zały się źródłem twórczych inspi-
racji. Artyści pojawiający się tam 
po raz pierwszy są zafascynowani 
otoczeniem, skałami pełnymi amo-
nitów, wiejskimi ogródkami, ru-
inami średniowiecznych warowni, 
zaś ci, którzy tu wracają, z  przy-
jemnością odkrywają Jurę po raz 
kolejny – dodaje Miejska Galeria 
Sztuki, zachęcając tym samym do 
odwiedzania nowych wystaw.

Peter Jablonski / fot. Renato Bianchini

zdj. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Wojciecha Kilar z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Adama 
Klocka na Jasnej Górze w 80. rocznicę urodzin, 2021 / fot. Zbigniew Burda

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Śródmieście

Promenada z nowym placem 
zabaw i rekreacji

Niepełnosprawni-pełnosprawni

Ruszył nabór 
w ramach projektu

W  obrębie Promenady Śród-
miejskiej pojawił się plac 
zabaw i  rekreacji. Inwestycja 
powstała w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Teraz miesz-
kańcy mogą cieszyć się 
szeregiem atrakcji.

Na początku inwestycji ko-
nieczne były drobne prace roz-
biórkowe i  ziemne, aż w  końcu  
można było zamontować urzą-
dzenie wielofunkcyjne do zabawy. 
Posiada ono schodkowe wejście, li-
narium, gry logiczne, ściankę wspi-
naczkową, drabinkę i  zjeżdżalnię. 
Ponadto na miejscu znajdziemy 
również trampolinę i  huśtawki 
dla dzieci w  różnym wieku. Ko-
lejną atrakcją jest solidny, beto-
nowy stół do tenisa stołowego. 
Co ważne, pod elementami do 
zabawy ułożono bezpieczną na-
wierzchnię z gumowych mat prze-
rostowych, a pod stołem do tenisa 
i  w  obrębie dojścia – z  płytek be-
tonowych. Przylegający do placu 
teren wyrównano i  oczyszczono. 
Założono również trawniki wy-
siewne oraz z  darni rolowanej. 
Zadanie pod nazwą ,,Doposa-
żenie Promenady Śródmiejskiej 
w  urządzenia do rekreacji” zre-
alizowano w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Plac wykonany 
został przez częstochowską firmę 

Tel-BRUK, a  projekt wykonało  
– także częstochowskie – STUDIO 
V13. Koszt realizacji  to ponad 158 
tys. zł. - Powstała na niezagospo-
darowanym wcześniej przez lata 
terenie dawnego ,,Węglobloku” 

Promenada Śródmiejska – druga 
w  Częstochowie po Promenadzie 
Niemena – została ukończona 
i  oddana do użytku pod koniec 
zeszłego roku. Jej budowa była 
okazją do nasadzenia 44 nowych 
drzew i  1600 krzewów. Cen-
tralnym punktem Promenady 
jest owalny plac otoczony zieloną 
skarpą. Choć w momencie przeka-
zania do użytku Promenada była 
wyposażona m.in. w  kilkanaście 
zamocowanych na stałe leżaków 
oraz 26 ławek wzdłuż traktu spa-
cerowego, od początku było wia-
domo, że to miejsce będzie można 
jeszcze doposażać i  modyfikować 
– np. poprzez pomysły zgłaszane 
do BO.  Nowy plac rekreacyjny 
był zwycięskim zadaniem Bu-
dżetu Obywatelskiego w dzielnicy 
Trzech Wieszczów - przypomina 
częstochowski magistrat.

Mieszkańcy Częstochowy oraz 
powiatu z  niepełnosprawno-
ścią intelektualną, 
niesprawnościami sprzężo-
nymi oraz zaburzeniami 
psychicznymi mogą skorzystać 
z  bezpłatnych form wsparcia. 
Właśnie ruszył nabór w ramach 
projektu „Niepełnosprawni-
-pełnosprawni w  życiu 
społecznym i  zawodowym”. 
Wnioski można składać do  
29 września.

Do wzięcia udziału w  projekcie 
zaprasza Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z  Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło 
w  Częstochowie w  partnerstwie 
z  Centrum Doradczo-Eduka-
cyjnym ProEfecto dr Marietta 
Blachnik-Gęsiarz. Projekt adre-
sowany jest do osób dorosłych 
z  niepełnosprawnością intelek-
tualną w  stopniu umiarkowanym 
i znacznym (np. Zespołem Downa, 
porażeniem mózgowym), niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi 
oraz zaburzeniami psychicznymi, 
bezrobotne lub nieaktywne zawo-
dowo. Biorąc udział w  projekcie, 
uczestnicy mogą liczyć na różnego 
rodzaju formy wsparcia, takie jak 
na przykład indywidualne konsul-
tacje z psychologiem i doradcą za-
wodowym, warsztaty kompetencji 

społecznych oraz konsultacje 
z  lekarzem psychiatrii i  lekarzem 
ds. fizjoterapii. Projekt umożliwia 
również fizjoterapię i  zajęcia te-
rapeutyczne „Zdrowy kręgosłup”, 
poradnictwo zawodowe i  pośred-
nictwo pracy, a  także certyfiko-
wane kursy zawodowe oraz płatne 
staże zawodowe. Projekt „Niepeł-
nosprawni-pełnosprawni w  życiu 
społecznym i  zawodowym 3” jest 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
- Dokumenty rekrutacyjne można 
pobrać: w  Biurze Projektu przy 
ul. Focha 71a (czynne codziennie 
w  godzinach 7:00-16:00), ze 
strony internetowej www.psoni.
czest.pl, a także w Biurze Partnera 
Projektu przy ul. Limanowskiego 
15/4 (czynne codziennie w  go-
dzinach 10:00-19:00) i  ze strony 
internetowej: www.proefecto.pl – 
informują organizatorzy.

zdj. Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Cz-wie

zdjęcia: Łukasz Kolewiński oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM
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O częstochowskiej 
Moto Arenie, wsparciu 
kibiców i partnerów 
klubu rozmawiamy 
z Panią Patrycją Świącik 
-Jeż, dyrektorką klubu 
Włókniarz Częstochowa. 

Paula Nogaj: W tym sezonie na 
Arenie Zielona-Energia.com 
rozgrywane są kluczowe zawo-
dy. To właśnie w Częstochowie 
odbyły się Młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski Par Klubo-
wych oraz Młodzieżowe Indywi-
dualne Mistrzostw Polski. 20 
września częstochowscy kibice 
będą mogli obejrzeć finałowe 
zmagania DMPJ. To doskonała 
promocja dla miasta i potwier-
dzenie tego, że Częstochowa 
żużlem stoi. Co przemawia za 
naszą Areną?

Patrycja Świącik-Jeż: Moto Arena 
zielona-energia.com to zdecydo-
wanie jeden z  lepszych obiektów 
żużlowych w  Polsce do organiza-
cji tak prestiżowych imprez spor-
towych jak ogólnokrajowe mi-
strzostwa różnych kategorii. Cie-
szymy się, że dostrzeżono nasze 
działania w  zakresie szkolenia 
młodzieży i to właśnie na naszym 
torze nasi wspaniali zawodnicy 
mogą stawiać kropkę nad i  w  te-
gorocznych rozgrywkach. Stale 
pracujemy nad ulepszaniem tego 
obiektu, poprzez różne, często 
bardzo kosztowne działania. Stoi 
przed nami nie lada wyzwanie tej 
zimy, ponieważ liga wymaga od 
nas ogromu prac, mających na ce-
lu podniesienie atrakcyjności 
Areny. Mamy nadzieję, że ogrom 

prac włożonych w  ten obiekt, 
wkrótce poskutkuje możliwością 
organizacji nie tylko zawodów 
ogólnopolskich, ale także między-
narodowych. 

PN: Bez względu na rangę me-
czu, publiczność zawsze dopisu-

je na częstochowskim stadio-
nie. Czy rzeczywiście odczuwa-
cie, że kibice są w z wami na do-
bre i złe? Czasem jest tak, że fa-
ni czarnego sportu pojawiają się 
wtedy, gdy zespół jest na fali 
i odnosi sukcesy, ale chyba aku-
rat tego nie można powiedzieć 
o częstochowskich kibicach?

PŚ: Wsparcie kibiców jest dla nas 
niezwykle ważne, ale zdecydowa-
nie najważniejsze jest ono dla za-
wodników. Pandemia pokazała, że 
rozgrywanie meczów bez udziału 
publiczności to zdecydowanie nie 
to samo. Wszyscy tęskniliśmy za 
powrotem fanów na trybuny. Cie-
szy nas zainteresowanie naszą 
dyscypliną, dlatego z  przyjemno-
ścią i  wielkim zaangażowaniem 
przygotowujemy się każdorazowo 
do przyjęcia kibiców na trybunach. 
Doping i  wsparcie zwłaszcza 
w  tych chwilach, kiedy drużynie 
nie wiedzie się wynik sportowy 
jest najważniejsze, to pokazuje od-
danie naszych kibiców i  sens dla 
którego to wszystko się dzieje. 

PN: Czy pomimo trudnej sytu-
acji spowodowanej pandemią 
COVID-19, Włókniarz mógł li-
czyć na wsparcie od lokalnych 
firm i przedsiębiorców w tym 
sezonie? Czy to wsparcie było 
porównywalne względem lat 
ubiegłych?

PŚ: Zdecydowanie nasi Partnerzy 
spisali się na medal. Mogliśmy li-
czyć na ich wsparcie, w  chwilach 
gdy tak naprawdę nie do końca 
ktokolwiek z  nas wiedział, jak po-
toczą się losy gospodarki i czy roz-
rywka i  sport będą miały szansę 
przetrwać. Warto podkreślić, że 

pozostali z  nami wszyscy Sponso-
rzy, których tylko realnie i faktycz-
nie pandemia nie musiała zmusić 
do ograniczenia wydatkowania. 
Mamy ogromny szacunek do śro-
dowiska biznesowego zaangażo-
wanego w  naszą działalność, to 
dzięki tym firmom mamy szansę 
się ścigać i  cieszyć kibiców wspa-
niałymi widowiskami. 

PN: W najbliższy piątek organi-
zujecie specjalną galę Przyja-
ciół i Partnerów klubu Włók-
niarz Częstochowa „Lwy Bizne-
su”. Skąd pomysł na takie wy-
darzenie, kto bierze w nim 
udział?

PŚ: Rokrocznie organizujemy wy-
darzenie podsumowujące sezon, 
a  jednocześnie integrujące nasze 
środowisko. To wydarzenie ma na 
celu dostrzeżenie pracy i  wkładu 
naszych Przyjaciół i  Sponsorów 
w rozwój klubu i naszą pozycję or-
ganizacyjną. To miejsce, gdzie mo-
żemy sobie podziękować za do-
tychczasową współpracę i przed-
stawić cele na nadchodzący czas. 
Cieszymy się, że możemy na na-
szej Gali gościć licznie przedsta-
wicieli środowiska biznesowego 
w  Częstochowie, środowiska po-
litycznego, a także przedstawicie-
li mediów. To miejsce, gdzie spo-
tykamy się poza podziałami, po-
dobnie jak na naszym żużlowym 
stadionie Arena zielona-energia.
com, gdzie na mecze przychodzi 
rzesza fanów speedwaya i wspól-
nie bez względu na swoje przeko-
nania kibicuje biało-zielonym. 
Naszą misją jest łączenie środo-
wiska i budowanie trwałych rela-
cji, a  nasza coroczna Gala tylko 
pokazuje naszą siłę. 

Włókniarz Częstochowa

Patrycja Świącik-Jeż

Naszą misją jest łączenie środowiska 
i budowanie trwałych relacji

Patrycja Świącik-Jeż

O świetnej dyspozycji 
wychowanków 
Włókniarza rozmawiamy 
z prezesem klubu 
Michałem Świącikiem.

Paula Nogaj: Jakub Miśkowiak 
zwyciężył ostatnio w Finale Mło-
dzieżowych Indywidualnych Mi-
strzostw Polski. Świetnie zapre-
zentował się także Mateusz 
Świdnicki, który stanął na naj-
niższym stopniu podium. 
W sierpniu z kolei juniorzy Bo-
car Włókniarza wywalczyli sre-
bro w Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski Par Klubowych. 
Sporo tych osiągnięć. Jest Pan 
dumny ze swoich wychowan-
ków?

Michał Świącik: Oczywiście, że 
jestem dumny z  tych osiągnięć. 
Zdobywanie tych medali jest po-
przedzone ciężką pracą zawodni-
ków i wielu ludzi związanych z ni-
mi. Do tego dochodzi olbrzymi 
wkład finansowy w sprzęt i funk-
cjonowanie teamów. Cieszy to, 
że ta praca przynosi efekty i mo-
żemy się cieszyć zarówno teraz, 
jaki mam nadzieję w najbliższych 
latach. Praca włożona w  tych 

chłopców to bowiem inwestycja 
w przyszłość. Warto w tym miej-
scu zaznaczyć, iż nie było w  hi-
storii klubu sezonu z  taką ilością 
zwycięstw naszych młodzieżow-
ców, a w sezonie 2021 zdeklaso-
waliśmy wszystkie inne polskie 
kluby, jeżeli chodzi o ilość zdoby-
tych medali i tytułów w kategorii 
juniorskiej.

PN: Eltrox Włókniarz Częstocho-
wa zakończył sezon na 5. miej-
scu. Czuje Pan niedosyt z tego 
powodu?

MŚ: Czy mam niedosyt? Jest na 
pewno kilkanaście klubów żużlo-
wych w  Polsce dla których piąte 
miejsce w  polskiej ekstralidze to 
sfera marzeń. Proszę też pamiętać, 

że dwa lata temu zdobyliśmy brą-
zowy medal Drużynowych Mi-
strzostw Polski. Jednak w  patrząc 
na nasz skład przed sezonem 2021 
wielu stawiało nas w gronie fawo-
rytów do tytułu. Proszę jednak zo-
baczyć, że mamy bardzo młody 
skład i dwóch zawodników którzy 
po raz pierwszy zmienili barwy 
klubowe. Do tego doszedł młody 

Duńczyk dla którego start w  naj-
wyższej klasie rozgrywek to coś 
nowego. Nie zapominajmy też że 
dla trenera Piotra Świderskiego to 
pierwszy rok pracy w  na tej pozy-
cji. Te wszystkie cechy naszej dru-
żyny plus nierówny poziom spor-
towy zawodników podczas całego 
sezonu sprawiło, że mamy piątą 
pozycję. Ja zawsze chcę walczyć 
z  drużyną o  najwyższe cele i  nie 
inaczej było w  tym roku, więc na 
pewno jest niedosyt, że nie udało 
się wejść do fazy play-off, ale też 
nie mogę narzekać, bo wiem że 
mamy zespół bardzo przyszłościo-
wy z wielkimi perspektywami.

PN: Kibice cieszą się jeszcze żuż-
lowymi emocjami. Przed zawod-
nikami Bocar Włókniarza finało-
wa runda Drużynowych Mi-
strzostw Polski Juniorów. Spo-
dziewa się Pan złotego medalu? 
Jakie nastroje panują w biało-
-zielonej ekipie przed tymi nie-
zwykle ważnymi zawodami?

MŚ: Zdobycie złotego medalu Dru-
żynowych Mistrzostw Polski Ju-
niorów byłoby ukoronowaniem 
pracy zawodników, teamów i  klu-
bu w całym sezonie. Ostatni złoty 
medal w  tej kategorii zdobyliśmy 
w 2017 roku w składzie Oskar Po-
lis, Bartosz Świącik, Michał Gru-
chalski i  Mateusz Świdnicki pod 
wodzą trenera Lecha Kędziory. 
Wiem, jak taki tytuł smakuje i dla-
tego życzę sobie i chłopakom z ca-
łego serca tego złota. W najbliższy 
poniedziałek o  godzinie 16.30 na 
Moto Arenie zielona-energia.com 
będziemy mogli wesprzeć naszych 
zawodników w walce o ten tytuł.

Michał Świącik

Zdobycie złotego medalu DMPJ  
byłoby ukoronowaniem pracy zawodników...

Michał Świącik
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Już za nami

V Częstochowski Festiwal Piwa
i Food Trucków
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Już za nami

V Częstochowski Festiwal Piwa
i Food Trucków

V Częstochowski Festiwal Piwa Regionalnego-Rzemieślniczego-
-Kraftowego już za nami! Do udziału w naszym wydarzeniu zostały 
zaproszone browary regionalne, rzemieślnicze, kontraktowe, restau-
racyjne, mini browary, multitapy oraz firmy mające wpływ na 
poprawienie lub poszerzenie oferty dla piwowarstwa w Polsce.  
Nie zabrakło również propozycji dla amatorów wyszukanego jedzenia. 
To były trzy kapitalne dni, podczas których tłumnie przybyliście  
do III Alei. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!
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OPERATOR:

⚫ MASZYN CNC
⚫ LINII PRODUKCYJNEJ
⚫ WÓZKA WIDŁOWEGO

Oferujemy:

⚫ stabilne zatrudnienie, 

⚫ umowę o pracę na pełny etat,

⚫ atrakcyjne wynagrodzenie,

⚫ pakiet socjalny,

⚫ prywatną opiekę medyczną.
Zachęcamy do rozpoczęcia pracy 
w fi rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej i zdobycia 
doświadczenia w branży motoryzacyjnej.

poszukuje pracowników  do pracy na stanowiskach:

CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
prosimy przesyłać na adres email lub składać osobiście pod adresem:

Wulkan SA, ul. Tartakowa 31/33, 42-200 Częstochowa
rekrutacja@wulkansa.com.pl
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Jesień zbliża się wielkimi kro-
kami, a wraz z nią czas na 
porządki przed zimą. Warto już 
teraz pomyśleć o uporządko-
waniu rabat i trawnika, 
posadzeniu roślin cebulowych 
i bylin, a także zasileniu ziemi 
kompostem. O czym jeszcze 
należy pamiętać?

Zadbaj o trawnik

Jeżeli chcemy, aby nasza działka 
wyglądała świetnie na wiosnę, 
pracę nad nią trzeba zacząć już 
jesienią. Podstawą jest porządko-
wanie opadłych liści i obumarłych 
części roślin. W miarę możliwości 
powinniśmy dokładnie usunąć z 
trawnika wszystkie zanieczysz-
czenia. Jeśli tego nie zrobimy, 
przysypane śniegiem czy roz-
mokłe liście zaczną gnić, co może 
przyczynić się do powstawania 
nieestetycznych ubytków w traw-
niku. Jeżeli na naszym podwórku 

jest tego sporo, warto odstawić 
tradycyjne grabie i wykorzystać 
do porządkowania specjalną dmu-
chawę bądź odkurzacz do liści. Taki 
sprzęt z pewnością usprawni prace 
w ogrodzie. Kolejnym ważnym 
punktem jest ostatnie koszenie 
trawnika. Najlepiej zaplanować je 
przed wystąpieniem pierwszych 
mrozów, gdyż zbyt długa trawa źle 
znosi zimno – może zacząć miej-
scami gnić. Nie należy jednak strzyc 
trawy zbyt krótko. Idealnym roz-
wiązaniem będzie pozostawienie 
jej o kilka centymetrów dłuższej, 
niż zwykle. Tym sposobem uchro-
nimy jej korzenie przed przema-
rzaniem w największe mrozy. W 
kwestii trawnika istotne jest także 
nawożenie. Powinniśmy dobrać 
odpowiedni preparat, który nie 
będzie zawierać azotu. Azot po-
budza bowiem trawę do wzrostu, 
a tego na zimę nie chcemy. Poszu-
kajmy preparatów, które są bo-
gate w fosfor i potas. Te składniki 
przyczynią się do zwiększenia od-
porności murawy na złe warunki 
atmosferyczne.

Uporządkuj rabaty

Jesień to najlepszy moment, aby 
zaplanować nasadzenia, które 
rozkwitną wiosną. Zanim przyjdą 
mrozy, możemy posadzić piwonie, 

tulipany, narcyzy, krokusy i lilie. 
Gdy już to zrobimy, warto pomy-
śleć o przykryciu ziemi warstwą 
kory lub kompostu. Ma to za za-
danie zabezpieczyć kłącza i cebule 
przed niskimi temperaturami i 
utratą wilgoci. Jesień na początku 
jest kolorowa i zachwycająca, ale 
przychodzi też czas nieco bardziej 
ponury. Jeżeli chcesz zachować 
w swoim ogrodzie trochę ko-
lorów, możesz zasadzić kwiaty, 
które kwitną właśnie o tej porze 
roku. Są to na przykład wrzosy 
lub chryzantemy. Śmiało mo-
żemy rozlokować je w donicach 
lub na rabatkach. Możemy mieć 
pewność, że przetrwają one do 
pierwszych mrozów.   Większość 

roślin ogrodowych źle znosi mróz. 
Jeżeli masz na swojej działce po-
pularne rośliny takie jak rododen-
drony, azalie czy różne pnącza, 
koniecznie pomyśl o ich okryciu. 
Do tego możesz wykorzystać 
słomiane okładziny lub warstwę 
agrowłókniny. Wcześniej postaraj 
się usunąć z rabat obumarłe ro-
śliny jednoroczne, a także nad-
ziemne części bylin. Mogą one 
zacząć gnić i zepsują estetyczne 
wrażenie. Gdy już zakończysz 
prace związane w porządkowa-
niem, kolejnym etapem powinno 
być zasilenie ziemi kompostem. 
W tym celu przekopujemy ziemię, 
wykładamy na wierzch warstwę 
kompostu a całość delikatnie mie-

szamy. Ten trik sprawi, że ziemia 
na wiosnę będzie o wiele bardziej 
żyzna.

Nawadniaj ogród

Może się wydawać, że jesienią 
nasz ogród nie potrzebuje tyle 
wody, ile wiosną czy latem, ale 
to nieprawda. Nawadnianie w 
tym okresie jest o tyle ważne, że 
rośliny muszą zmagazynować 
wilgoć na czas uśpienia. Jeśli więc 
nie ma deszczu, a pora jest zbyt 
sucha, nie czekajmy i systema-
tycznie nawadniajmy ogród – za-
równo murawę, jak i rabaty.

 ■ Paula Nogaj

budownictwo
Jesienne porządki

Jak odpowiednio 
zabezpieczyć ogród?



16. PIĄTEK-NIEDZIELA 17-19 WRZEŚNIA 2021 budownictwo



PIĄTEK-NIEDZIELA 17-19 WRZEŚNIA 2021  17.

Montaż odpowiednich okien dachowych 
to podstawa w  przypadku poddasza, 
które chcemy dobrze doświetlić. Należy 
pamiętać, że od tego zależy, czy po-
mieszczenia będą dla nas komfortowe 
i  funkcjonalne. Jakie jednak okna wy-
brać, aby były funkcjonalne?

Naturalne światło to jeden z  czynników, 
który wpływa na nasze samopoczucie, 
koncentrację i  zdrowie. W  odpowiednio 
jasnych i  widnych pomieszczeniach pra-
cuje się zdecydowanie lepiej i  przyjemniej 
spędza się czas. Wybór okien dachowych 
jest naprawdę duży. Możemy zdecydować 
się na przykład na okna elewacyjne, które 
są wstawiane w  ścianach szczytowych bądź 
lukarnach, świetliki bądź też okna połaciowe. 
Istotną kwestią jest sposób otwierania tych 
okien. To ważna cecha, gdyż stanowi ona 
o  funkcjonalności, ale ma również odbicie 
w  cenie. Najpopularniejszym i  najtańszym 
rozwiązaniem są okna obrotowe, których 
oś obrotu znajduje się połowie wysokości 
skrzydła. Dzięki temu łatwo myje się szybę 
zewnętrzną, ponieważ możemy ją po prostu 
obrócić o 180°. Innym popularnym typem są 
okna uchylne. W  tym przypadku oś obrotu 
umieszczona jest w  górnej krawędzi ramy. 
Niestety, jeśli w sąsiedztwie nie ma drugiego 

okna, zdecydowanie trudniej jest umyć szybę 
zewnętrzną. Istnieje jednak połączenie okien 
obrotowych i uchylnych. Mają one dwie osie 
obrotowe. Jedna na górnej krawędzi pozwala 
na uchylenie skrzydła do 30°. Z  kolei druga 
jest umieszczona w  połowie ramy i  dzięki 
temu możemy obracać skrzydło o   180°. To 
bardzo wygodny rodzaj, jednak najdroższy 
z wcześniej wspomnianych typów. Do nowo-
cześniejszych, ale też droższych okien obro-
towych należą okna wysokoosiowe, które 
mają oś obrotu w 3/4 wysokości ramy. W tym 
przypadku po otwarciu górna część skrzydła 
mieści się w grubości dachu. Samo unoszenie 
takiego okno wspomagają specjalne siłow-
niki. O  wiele bardziej skomplikowaną kon-
strukcję posiadają okna kolankowe, które 
składają się z  dwóch części. Tutaj mamy 
okno fasadowe, umieszczone w  ściance ko-
lankowej, a w dachu mamy część połaciową. 
Okna można otwierać w  sposób uchylny 
i rozwierny. Zalety tego typu? Szerokie pole 
widzenia i atrakcyjnie zaaranżowana fasada. 
Podobnym typem jest okno balkonowe, 
które również składa się z  dwóch części. 
Dolna po otwarciu pełni funkcję balustrady, 
a górna zamienia się w daszek. Na rynku do-
stępne są również okna wyłazowe – otwiera 
się na bok i umożliwia bezpieczne, a przede 
wszystkim wygodne wyjście na dach.

 ■ Paula Nogaj

Dla wielu osób kuchnia jest najważ-
niejszym miejscem w  całym domu 
– stanowi poniekąd jej serce. To wła-
śnie w  tym pomieszczeniu 
przechowujemy żywność, przygoto-
wujemy jedzenie, wspólnie zasiadamy 
do stołu. Często na czynności zwią-
zane z  gotowaniem i  sprzątaniem 
poświęcamy sporo energii – może 
czasem za dużo? Odpowiednie zapro-
jektowanie i zaaranżowanie kuchennej 
przestrzeni pomoże nam korzystać 
z niej efektywniej i przyjemniej.

Kluczowy jest podział na strefy. Po-
winniśmy dobrze przemyśleć i  ustawić 
wszystkie elementy w  tej przestrzeni, co 
pozwoli nam zaoszczędzić czas i  energię. 
Biorąc pod uwagę czynności, jakie wyko-
nujemy podczas gotowania, należałoby 
wyznaczyć miejsce na przechowywanie 
zapasów, czyli miejsce, w którym będziemy 
rozpakowywać zakupy i  układać żywność 
– szafki, lodówka, zamrażarka etc. Obok 
powinniśmy zorganizować strefę prze-
chowywania wyposażenia kuchennego, 
a  więc punkty, gdzie znaleźć powinny się 
naczynia, sztućce bądź akcesoria takie jak 
serwetki czy podkładki. W następnej kolej-
ności powinniśmy z łatwością przechodzić 

do obszaru związanego ze sprzątaniem. 
W tej strefie należy ustawić zlewozmywak, 
zmywarkę i kosz na śmieci. Kolejna strefa 
to obszar roboczy kuchni, gdzie przygoto-
wywane są posiłki. Tutaj istotny jest blat 
i akcesoria z nim związane – deski do kro-
jenia, blendery, sokowirówki itp. Ostatnią 
kluczową strefą jest miejsce, gdzie gotu-
jemy. Tam powinny znaleźć się takie sprzęty 
jak kuchenka, piekarnik, mikrofalówka, 
garnki itd. Istotne jest to, aby wymienione 
powyżej przystanki znajdowały się właśnie 
w  tej kolejności. Co ważne, powinniśmy 
poruszać się zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Choć może się wydawać, że nie ma 
to większego znaczenia, w  rzeczywistości 
zagospodarowana w ten sposób przestrzeń 
pozwoli na płynny przebieg wszystkich 
czynności, jakie wykonujemy w  kuchni. 
Nie będziemy wtedy zmuszeni do ciągłego 
przemieszczania się. W tym miejscu warto 
wspomnieć również o  jakości sprzętów 
kuchennych. Ma to ogromne przełożenie 
na komfort gotowania. Zainwestowanie 
w  lepsze wyposażenie zagwarantuje nam 
bezpieczeństwo i  oszczędność czasu. Po-
jemne lodówko-chłodziarki, wielofunk-
cyjne piekarniki, zlewozmywaki granitowe 
– wszystkie te elementy będą służyć nam 
latami.

 ■ Paula Nogaj

budownictwo

Wyposażenie wnętrz

Ergonomiczna kuchnia

Doświetlenie poddasza

Jakie okna 
dachowe?
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Jeżeli wystawiono nam mandat 
drogowy, ale mamy pewność, 
że wypisano go niesłusznie, 
możemy się od niego odwołać. 
Uchylenie jest możliwe tylko 
w kilku przypadkach.

Od mandatu drogowego mo-
żemy się odwołać, jeśli dostaliśmy 
go za działanie, które nie było 
wykroczeniem – na przykład w sy-
tuacji, kiedy było wykroczeniem 
tylko do 14 kwietnia, a  policjant 
wystawił nam mandat 15 kwietnia. 
Ponadto odwołanie dotyczyć może 
mandatu za działania, które może 
ukarać tylko sąd – na przykład grozi 
za to areszt, a nie mandat. Odwołać 
się możemy również wtedy, gdy 
działamy w  obronie koniecznej 
lub obronie dobra chronionego 
prawem, jeśli niebezpieczeństwa 
nie można było uniknąć. Dobro 
chronione prawem to wartość 
uznana w  społeczeństwie za do-
niosłą i  dlatego podlega prawnej 
ochronie. Ta wartość może być 
osobista (na przykład wolność), 
społeczna (na przykład przystanek 
autobusowy), majątkowa (na przy-
kład samochód) lub niemajątkowa 

(na przykład zdrowie). Odwołać się 
możemy zatem od mandatu, który 
dostaniemy za parkowanie samo-
chodu w  niedozwolonym miejscu, 
by ratować czyjeś życie.

Mandat może zostać uchylony 
również w  przypadku działania, 
które zostało spowodowane cho-
robą psychiczną, upośledzeniem 
umysłowym lub innym zakłóce-
niem czynności psychicznych. 
Na przykład, gdy przekroczona 

została prędkość, bo akurat kie-
rującego dopadł atak schizo-
frenii i wydawało mu się, że musi 
uciekać. Wniosek o  uchylenie 
mandatu drogowego nie ma kon-
kretnego wzoru, dlatego można 
go napisać samodzielnie, przy 
czym należy w  nim podać swoje 
imię i  nazwisko, numer PESEL, 
miejsce zamieszkania, serię 
i  numer mandatu, a  także opis 
całego zdarzenia i  okoliczności, 

które wyjaśnią, dlaczego twój 
mandat powinno się uchylić.

Co należy zrobić?

Po napisaniu wniosku o  uchy-
lenie mandatu drogowego, należy 
złożyć go do sądu rejonowego, 
który jest właściwy dla terenu, na 
którym wystawiono ci mandat. 
Mamy dwie możliwości: zanieść 
wniosek do biura podawczego 
sądu lub wysłać go pocztą (listem 
poleconym) na adres sądu. Po tym 
pozostaje już tylko czekać na li-
stowną odpowiedź sądu, z  której 
dowiemy się o  dacie posiedzenia. 

Możemy się na nie wybrać we 
wskazanym terminie lub czekać na 
decyzje sądu. Dokumenty należy 
złożyć do 7 dni od przyjęcia man-
datu. Nie ma jednak określonego 
terminu rozpatrzenia wniosku 
o  uchylenie mandatu drogowego. 
Sądy starają się jednak, żeby czas 
oczekiwania był jak najkrótszy. Na 
posiedzeniu sędzia wyda postano-
wienie o  uchyleniu mandatu albo 
odmowę jego uchylenia. Od tej de-
cyzji nie można się już odwołać. Co 
ważne, przeprowadzenie postępo-
wania w sądzie jest bezpłatne.

 ■ Paula Nogaj

motoryzacja
Jak i kiedy?

Odwołaj się 
od mandatu
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BMW 3GT 
2.0D, rok prod. 2019, 
kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

119.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., F-VAT 
serwisowany,

169.900 zł

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

59.900 zł

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

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

SKODA OCTAVIA 
1.6 D, rok prod. 2017, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

44.900 zł

OPEL ASTRA V 
1.6 D, kraj., I-wł.,  
serwisowany,  
rok prod. 2017

41.900 zł

SKODA SUPERB 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A3 1.4 TSI, rok prod. 2017, kraj., I-wł., F-VAT serwisowany,  
 77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
KIA SPORTAGE 1.6 E, rok prod. 2017, grawancja, kraj., I-wł.,  

serwisowany 74.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                       39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  9.800 zł

OPEL ASTRA III, 1.3 D, rok prod. 2007, kraj.,      9.800 zł

OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł
PEUGEOT 207 1.6 D, rok prod. 2011,  14.600 zł
RENAULT CLIO 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,  

serwisowany,    27.900 zł
RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł
SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004,  9.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 69.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 17 września 2021

Przejścia dla pieszych

Nieznaczna poprawa 
bezpieczeństwa
Od 1 czerwca 2021 roku obo-
wiązują nowe przepisy 
drogowe, które mają zwiększyć 
bezpieczeństwo na przejściach 
dla pieszych. Polskie Obserwa-
torium Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego ITS przygotowało 
na ten temat raport i przyznaje, 
że jest nieznaczna poprawa, a 
przede wszystkim mniej ofiar 
śmiertelnych.

Nowe przepisy stanowią o 
pierwszeństwie pieszego już w 
momencie wejścia na przejście 
dla pieszych. Kierowcy są zobo-
wiązani zwolnić w chwili zbliżania 
się do tego miejsca, ale przepisy 
nie odnoszą się tylko do nich. 
Pieszy również ma swoje obo-
wiązki – podczas przechodzenia 
przez przejście nie wolno mu ko-
rzystać z telefonów i innych urzą-
dzeń elektronicznych - zwłaszcza 
jeśli to urządzenie rozprasza go i 
utrudnia obserwowanie sytuacji 
na drodze. 

Zdanie społeczeństwa było na 
temat tych przepisów podzielone. 
Część osób uważała, że na po-
czątku może to paradoksalnie do-
prowadzić do zwiększonej liczby 
ofiar ze względu na brak kam-
panii informacyjnej i sam zakres 

przepisów. Nic takiego jednak nie 
miało miejsca. Z analizy danych 
Polskiego Obserwatorium Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego ITS 
wynika, że liczba najechań na pie-
szych na przejściach w pierwszym 
miesiącu obowiązywania nowych 
przepisów spadła, podobnie jak 
liczba ofiar śmiertelnych. 

W 2018 roku w taki sposób 
zginęło 12 osób, a w 2021 roku 
śmierć poniosło 5 pieszych. - Na 
uwagę zasługują dużo niższe liczby 
wypadków, rannych i ofiar śmier-
telnych w czerwcu 2020 roku, ale 
należy podkreślić, że dane te były 
wynikiem nadzwyczajnej sytuacji 
i ograniczeń w przemieszczaniu 
się w celu zahamowania rozprze-
strzeniania się wirusa COVID-19, 
dlatego trudno je uznać za repre-
zentatywne. Dlatego pozytywny 
wpływ nowych przepisów należy 
oceniać, porównując dane tego-
roczne z danymi z lat 2018 i 2019 
–  wyjaśniła Anna Zielińska z Pol-
skiego Obserwatorium Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego ITS. 

Nowe przepisy nie przyczy-
niły się do totalnej rewolucji, ale 
istotne jest to, że liczba ofiar na 
drogach w ogóle spada.

 ■ Paula Nogaj
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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

 O 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

Jak zamieścić 
ogłoszenie 

w Życiu Częstochowy i Powiatu

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  lub wrzucić 
do skrzynki: 42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

OBWIESZCZENIE STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
Na podstawie art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1; art. 49 i art. 61 
§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. 
zm.) zawiadamia się, że w dniu 26.08.2021r. zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Olsztyn, Plac Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację in-
westycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Krasawa”, gm. Olsztyn
 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn – dz. nr ewid.: 59 k.m.3; 101 k.m.3; 187 k.m.5;  199 k.m.5.

oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn – dz. nr ewid. 199/1 k.m.5 (199 k.m.5)

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki  
samorządu terytorialnego (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem): obręb ewid. Krasawa;  

jedn. ewid. Olsztyn – dz. nr ewid.: 199/1 k.m.5 (199 k.m.5).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą zapoznać 
się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Admini-
stracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój 
nr 14, tel. (034) 3229 129.
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Bebetto AZS UJD

Świetny początek sezonu

Tenisistki stołowe Bebetto AZS UJD Często-
chowa rozpoczęły nowy sezon od 
zwycięstwa. W  pierwszym meczu pod-
opieczne Piotra Strusia po bardzo dobrym 
spotkaniu pokonały na własnym obiekcie 
AZS PWSiP Łomżę 3:0. W  drugiej kolejce 
częstochowskie zawodniczki pokonały KS 
Gotyk Toruń 3:0.

- Mecz z  Łomżą był ciekawym widowiskiem, 
obfitujący w  wymiany na wysokim poziomie 
sportowym. W  pierwszym pojedynku liderka 
częstochowskiego zespołu Tetyana Bilenko 
pokonała 3:0 byłą zawodniczkę AZS Często-
chowa – Magdalenę Sikorską. Najwięcej emocji 

przyniósł drugi mecz tego po-
południa  Roksana Załomska po 
pięciosetowej walce pokonała  
z grąjącą stylem piórkowym Xia 
Zhao przegrywając 1:2. Świetny 
debiut w naszych barwach zali-
czyła Anastasiya Dymytrenko, 
która ogrywała 3:2 Martę 
Smętek. Młoda pingpongistka 
zagrała bardzo dobrze tak-
tycznie, szczególnie w  drugim 
secie, w  którym przegrywała 
5:10 by wygrać do 10 – rela-
cjonuje klub. Częstochowskie 
zawodniczki nie miały również 
problemu, aby wygrać w  To-
runiu z  tenisistkami KS Gotyk.  

- W pierwszej grze Roksana Załomska pokonała 
3:1 reprezentantką Słowacji Tatianę Kukulkovą. 
W drugim pojedynku liderka częstochowskiego 
zespołu Tetyana Bilenko ograła w  czterech se-
tach Zuzannę Błażejewicz. Kropkę nad „i” po-
stawiła Anastasiya Dymytrenko, która pokonała 
3:2 Wiktorię Wróbel – dodaje AZS UJD Często-
chowa. Niestety w  miniony piątek 10 września 
poinformowano, że mecze ekstraklasy kobiet 
z  Zamościem i  z  Tarnobrzegiem zostały odwo-
łane ze względu Covid-19. O nowych terminach 
Klub Uczelniany AZS będzie informować w ko-
lejnych komunikatach. 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików

Zawodnicy CKS  
Budowlani z medalami
W  Kędzierzynie – Koźlu odbyły się Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa U16. Udział w  tych 
sporto-wych zmaganiach wzięło ponad 30 mło-
dych lekkoatletów z CKS Budowlani Częstochowa. 
Wy-walczyli oni aż 8 medali – 1 złoty i 7 srebrnych.

Złoto zdobył Maksymilian Paludkiewicz w  rzucie 
młotem uzyskując 34,88 m. Medale srebrne wy-walczyli: 
Klaudia Wrzosowska 2000 m – 7:09,92 min, Julia Anto-
siewicz wzwyż – 140 cm, Alan Kluczny w skoku wzwyż 
180 cm oraz w biegu na 110 m przez płotki – 16.01 s, 
Dominik Wróbel w rzucie dyskiem – 41,55 m, Szymon 
Stradomski w rzucie oszczepem – 29,53 m oraz sztafeta 
dziew-cząt 4 x 100 m w składzie Julia Kubik, Aleksandra 
Lipska, Kinga Woś, Julia Trąbczyńska  w  czasie 51,60 
sek. Pozostałe wyróżniające wyniki: 4. miejsce Nadia 
Mizgała 1000 m – 3:21,20, 4. miejsce Maciej Dyja 110 
m ppł – 17,91 s, 5. miejsce Emilia Nicia wzwyż – 135 cm, 
4. miejsce To-masz Śliwoń – 1000 m z przeszkodami – 
3:04,82 min, 5. miejsce Maja Ruszel oszczep – 27,95 m, 
6. miejsce Julia Kubik 300 m ppł – 50,47 s, 6. miejsce 
Martyna Cendrowska 1000 m przeszkody – 3:25,59 
min, 7. miejsce Szymon Woźniak 1000 m przeszkody – 
3:15,50 min, 7. miejsce  Michał Krakowian dysk – 28,76 
m, 7. miejsce Szymon Jałocha w dal – 5,04 m, 7. miejsce  
Kinga Woś 100 m – 13,17 s, 7. miejsce Julia Trąbczyńska 
300 m ppł – 51,50 s, 7. miejsce Sebastian Fielauf oszczep 
– 24,33 m. - W punktacji zespołowej młodzi lekkoatleci 
CKS Budowlani zajęli I  miejsce zdobywając 43 punkty 
do współzawodnictwa sportowego dzieci i  młodzieży, 
które prowadzi Mini-sterstwo Sportu – podkreśla klub.

Puchar zielona-energia.com

Exact Systems 
Norwid 
zatrzymuje trofeum
W miniony piątek w Hali Sportowej 
Norwida przy ul. Jasnogórskiej roz-
począł się II Turniej o  Puchar 
zielona-energia.com. Trofeum wy-
walczyli siatkarze pierwszoligowego 
Exact Systems Norwid.

W  półfinałach Exact Systems Norwid 
rozegrał mecz z  Legią Warszawa, zwy-
ciężając 3:2. Z  kolei Mickiewicz Klu-
czbork pokonał Lechię Tomaszów 
Mazowiecki 3:1. - W  meczu o  3. Lechia 
wygrała 3:2 z  Legią i  zajęła 3. miejsce  
2 częstochowskim turnieju. W  wielkim 
finale kibice byli świadkami ponownie 
niezwykle zaciętego spotkania w wyko-
naniu częstochowskich siatkarzy. Exact 
Systems Norwid pokonał w  finale 3:2 
Mickiewicza Kluczbork i częstochowscy 
siatkarze mogli cieszyć się ze zwycię-
stwa w  turnieju – relacjonuje Marek 
Osuchowski z  Exact Systems Norwid. 
Nagroda MVP powędrowała do przyj-
mującego częstochowskiego zespołu 
- Łukasza Łapszyńskiego. Sportowe zma-
gania, zorganizowane przez działaczy 
Exact Systems Norwid, obserwował 
z  trybun wiceprezydent Częstochowy 
Piotr Grzybowski i  przewodniczący 
Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny.
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