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O  kontrowersyjnym pomyśle 
jako pierwszy poinformował portal  
wiadomoscihandlowe.pl Zdaniem 
Alfreda Bujara sklepy w  naszym 
kraju są otwarte zbyt długo i trzeba 
to jak najszybciej to zmienić.  
- Przecież na Zachodzie i w Europie 
Środkowej są ograniczone możli-
wości otwarcia sklepów. U  nas nie 
- tłumaczył w  Sejmie inicjator za-
kazu handlu w niedziele, cytowany 
przez portal wiadomoscihandlowe.
pl. - Tam po godzinie w  niektórych 
krajach 20.00, w niektórych 21.00, 
może się otworzyć tylko malutki 
sklep. O  18.30, teraz o  19.00, jak 
państwo wiecie, w  Brukseli sklepy 
się zamykają. U  nas mogą (han-
dlować - red.) nawet i  całą noc  
- dodał szef sekcji handlowej NSZZ 
Solidarność.

Bujara argumentował swoją wy-
powiedź również tym, że pracow-
nicy dyskontów i hipermarketów są 
mocno obciążeni i przemęczeni. Jak 
zaznaczał, w czasie pandemii  wiele 

sklepów wydłużyło godziny pracy 
czasowo lub na stałe. W  efekcie 
mamy możliwość zrobienia za-
kupów w  tygodniu nawet do go-
dziny 23:00.

Jak twierdzi Bujara, skrócenie 
godzin pracy „pomogłoby małym 
sklepom” i uchroniło drobny, polski 
handel. Dlaczego? Bo z  jego słów 
wynika, że regulacje obejmowałyby 
wyłącznie większe placówki han-
dlowe. Do której więc jego zdaniem 
sklepy powinny być czynne? Tego 
nie sprecyzował.

Krytycznie na temat tego pomysłu 
– na łamach portalu wiadomoscihan-
dlowe.pl – wypowiedziała się między 
innymi prezes Polskiej Organizacji 
Handlu i  Dystrybucji, Renata Jusz-
kiewicz. – Nie popieramy tego po-
mysłu, to zła propozycja. Wydłużone 
godziny pracy to wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom konsumentów. Szcze-
gólnie w  okresie pandemii, gdy bez-
pieczeństwo i  komfort klientów 
są szczególnie ważne, istotna jest 

możliwość zrobienia zakupów w wy-
godnej dla konsumenta porze dnia – 
zaznaczała.

Tymczasem Alfred Bujara zawnio-
skował do rządu Mateusza Mo-
rawieckiego i  parlamentarzystów 
o  projekt ustawy dotyczący skró-
cenia godzin pracy sklepów.

Część sklepów nawet w  nie-
dziele niehandlowe otwiera 
swoje drzwi dla klientów. Jest 
tak w  przypadku tych, które 
świadczą również usługi pocz-
towe. Wkrótce takie rozwią-
zanie może stać niemożliwe. 
W  myśl nowych przepisów 
w  niehandlowe niedziele 
otwarte będą mogły być tylko 
te placówki, w  których dzia-
łalność pocztowa będzie prze-
ważająca. Poprawki do ustaw 
w  tej kwestii wprowadził już 
senat.

Kontrowersyjny pomysł

Sklepy 
będą czynne 
krócej?
Inicjator zakazu handlu w niedziele  Alfred Bujara poszedł o krok dalej. Tym razem chce,  
aby sklepy w żaden dzień tygodnia nie mogły działać do późnych godzin wieczornych.

ENERGICZNA, ZASKAKUJĄCA KOMEDIA,
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Od 2022 roku

Uwaga! Zmiany w zasiłkach
Spóźniłeś się z  opłaceniem 
składek? Od nowego roku to 
nie będzie już przeszkoda 
w uzyskaniu zasiłku chorobo-
wego z  Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Zmian w  zasił-
kach od stycznia będzie 
więcej. Dotyczą m.in. wyso-
kości świadczeń i  okresu ich 
pobierania.

Zasiłek mimo spóźnienia  
ze składkami

Jedna ze zmian dotyczy prawa 
do zasiłku chorobowego dla 
osób objętych dobrowolnym 
ubezpieczeniem chorobowym, 
czyli między innymi prowadzą-
cych działalność gospodarczą 
i  osób z  nimi współpracujących. 
- Ubezpieczenie to nie będzie już 
ustawało na skutek nietermino-
wego opłacenia składek. Przed-
siębiorcy będą mogli otrzymać 
świadczenia z ubezpieczenia cho-
robowego również w  przypadku 
opłacenia składek po terminie 
– informuje Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego. 

Corocznie ZUS otrzymywał 
ponad 150 tys. wniosków o przy-
wrócenie terminu płatności 
składek od przedsiębiorców, 
którzy spóźnili się z  ich opłace-
niem, a  chcieli zachować prawo 
do zasiłku. Od nowego roku takie 
wnioski nie będą już potrzebne.

- Dodatkowo w przypadku osób, 
których niezdolność do pracy 
powstanie w  okresie, gdy będą 
miały zaległości z tytułu składek 
w kwocie wyższej niż 1 proc. mi-
nimalnego wynagrodzenia, nowo 
wprowadzane regulacje umoż-
liwią otrzymanie świadczenia 
po spłacie zadłużenia. Prawo do 
tych świadczeń ulegnie jednak 
przedawnieniu, jeżeli zadłu-
żenie nie zostanie uregulowane 
w  ciągu 6 miesięcy od dnia po-
wstania prawa do świadczenia  – 
dodaje rzeczniczka. Przeszkodą 
w wypłacie zasiłku nie będzie na-
tomiast zadłużenie wynoszące 

maksymalnie 1 proc. minimal-
nego wynagrodzenia. To zasady 
analogiczne jak w  przypadku 
świadczeń z  ubezpieczenia wy-
padkowego.

Zmiany w wysokości  
zasiłku

- Zasiłek chorobowy za czas po-
bytu w szpitalu będzie wyliczany 
na korzystniejszych zasadach. 
Obecnie zasiłek chorobowy za 
okres pobytu w  szpitalu jest 
niższy od standardowej stawki 
procentowej i  wynosi co do za-
sady 70 proc. podstawy wymiaru 
zasiłku. Od nowego roku mie-
sięczny zasiłek chorobowy bę-
dzie przysługiwał w  wysokości 
80 proc. bez względu na to, czy 
dotyczy osoby hospitalizowanej 
czy przebywającej w domu – wy-
jaśnia Kopczyńska.

Kolejna zmiana wskazuje, że od 
2022 roku podstawy wymiaru 
zasiłku nie będzie się obliczać na 
nowo, jeżeli między okresami po-
bierania zasiłków (bez względu na 
ich rodzaj) nie było przerwy albo 
przerwa była krótsza niż miesiąc 
kalendarzowy. Dotychczas w prze-
pisach była mowa o przerwie krót-
szej niż 3 miesiące kalendarzowe.

Korekty okresu 
 zasiłkowego

Tzw. okres zasiłkowy wynosi 
standardowo 182 dni i  określa 
łączny czas, przez który można 
pobierać zasiłek chorobowy. Do 
tego samego okresu zasiłkowego 
wlicza się wszystkie nieprze-
rwane okresy niezdolności do 
pracy, nawet jeżeli niezdolność 
do pracy jest spowodowana róż-
nymi przyczynami. W przypadku 
przerw w  niezdolności do pracy, 
do okresu zasiłkowego wlicza 
się okres niezdolności do pracy 
przypadający przed przerwą o ile 
jest ona spowodowana tą samą 
przyczyną, a  przerwa nie prze-
kracza 60 dni.  Od stycznia nie 
będzie mieć znaczenia, jaka cho-
roba była powodem niezdolności 
do pracy przed i  po przerwie. 
Przerwa będzie liczona tak samo, 

bez względu na to czy chodzi o te 
same choroby, czy różne. - Wy-
jątkiem od tej zasady ma być nie-
zdolność do pracy przypadająca 
na czas ciąży. Do okresu zasił-
kowego nie wlicza się okresów 
niezdolności do pracy przypada-
jących przed przerwą wynoszącą 
do 60 dni, jeżeli po przerwie 
niezdolność do pracy wystąpiła 
w trakcie ciąży – wyjaśnia  Beata 
Kopczyńska.

Zasiłek po ustaniu zatrudnienia
Według nowych przepisów po 

ustaniu ubezpieczenia będzie 
można pobierać zasiłek choro-
bowy do 91 dni. Ta zasada nie 
będzie dotyczyła m.in. osób cho-
rych na gruźlicę lub niezdolnych 
do pracy w okresie ciąży.

ZUS przypomina, że osoba, 
której wyczerpał się okres 
zasiłku, nadal będzie mogła 
wystąpić o świadczenie rehabili-
tacyjne. Przysługuje ono maksy-
malnie przez 12 miesięcy osobie, 
która dalej choruje, jednak ro-
kuje odzyskanie zdolności do 
pracy w  wyniku dalszego le-
czenia lub rehabilitacji.

Macierzyński w razie śmierci 
pracodawcy

Prawo do zasiłku macierzyń-
skiego uzyskają od stycznia ko-
biety, które urodziły dziecko 
po ustaniu zatrudnienia, jeśli 
ubezpieczenie zakończyło się 
w czasie ciąży z powodu śmierci 
pracodawcy. Dotychczas nie 
miały w takiej sytuacji prawa do 
zasiłku. - Jeśli ubezpieczona była 
zatrudniona na umowę o  pracę 
i  ta umowa wygasła z  powodu 
śmierci pracodawcy, to do dnia 
porodu kobieta będzie otrzy-
mywać zasiłek w  wysokości za-
siłku macierzyńskiego.

To znaczy, że kobiety w  ciąży, 
które stracą umowę w  związku 
ze śmiercią pracodawcy, będą za-
bezpieczone tak samo jak te, któ-
rych pracodawca uległ likwidacji 
lub upadłości – podsumowuje 
Beata Kopczyńska.

 ■ Katarzyna Gwara

Sąd stwierdził

Matka boska w rękawicach 
nie obraża uczuć religijnych

Sąd nakazał uzupełnić materiał

Sprawa radnego PiS 
ponownie w prokuraturze

Częstochowski sąd stwierdził,  iż 
Matka Boska w rękawicach bok-
serskich nie obraża uczuć 
religijnych. Wcześniej prokura-
tura odmówiła wszczęcia 
śledztwa w tej sprawie. Płasko-
rzeźba została złożona, jako 
wotum na Jasnej Górze przez 
pielgrzymkę sportowców.

 Sportowcy podczas 31. Ogólnopol-
skiej Pielgrzymki 12 czerwca 2021 
roku podarowali paulinom z  Jasnej 
Góry drewnianą płaskorzeźbę Matki 
Boskiej w rękawicach bokserskich. - 
Skórzane ochraniacze na ręce mają 
chronić Ją przed atakami złych ludzi 
- wyjaśniali sportowcy. Rzeźba wzbu-
dziła wiele kontrowersji, wierni za-
wiadomili prokuraturę.

W  czerwcu między innymi zawia-
domienie o obrazie uczuć religijnych 
złożył Jakub G., znany aktywista 
środowisk LGBT z Rzeszowa. Proku-
ratura jednak odmówiła wszczęcia 
postępowania uzasadniając, że ob-
raza uczuć religijnych musi być do-
konana z  bezpośrednim zamiarem 
i  publicznie, natomiast pielgrzymi 
podarowali płaskorzeźbę jako 
wotum nie mając zamiaru zniewa-
żanie kogokolwiek i  nie ekspono-
wali jej publicznie. Rzeszowianin 
w  lipcu złożył zażalenie na decyzję 
prokuratury do sądu. Sąd Rejonowy 
podtrzymał decyzję prokuratury 
o  odmowie wszczęcia śledztwa 
w  sprawie płaskorzeźby. Postano-
wienie jest prawomocne. bea

Sąd Rejonowy w  Częstochowie 
postanowił, iż śledztwem 
w sprawie o pobicie emeryta Ry-
szarda Raczka podczas „obrony 
Jasnej Góry” jeszcze raz zajmie się 
prokuratura. Senior posądził 
o pobicie radnego PiS. - To sukces, 
wierzę w sprawiedliwe sądy - sko-
mentował decyzję SR emeryt.

Do zdarzenia miało dojść 26 paź-
dziernika 2020 roku w centrum Czę-
stochowy. Wtedy zebrały się tłumy 
protestujących w sprawie orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczą-
cego aborcji.  Zgromadzili się także 
obrońcy kościołów przed ich dewa-
stacją m.in. radny PiS Paweł Ruksza., 
kibole i  narodowcy. Radny najpierw 
bronił dostępu do archikatedry, a w al. 
Sienkiewicza wstępu na Jasną Górę. 
W al. Sienkiewicza policja użyła gazu 
łzawiącego. W alei Sienkiewicza pękł 
kordon obrońców kościołów, straj-
kujący przerwali go z prawej strony. 
- Stałem sobie z  rowerem i  nagle 
podszedł do mnie radny i  kopnął 
mnie w  nogę, przewróciłem się na 

taczkę ze złomem, pomogli mi straj-
kujący - opowiadał Ryszard Raczek. 
- Następnego dnia zgłosiłem się z ob-
dukcją na policję. Miałem stłuczenia 
prawej pachwiny, lewego biodra i uda 
oraz siniaki, były to uszkodzenia ciała 
poniżej 7 dni. 

Prokuratura uznała, że radny PiS 
dopuścił się przestępstwa i  z  uwagi 
na ważny interes społeczny postawiła 
mu dwa zarzuty: zarzut spowodo-
wania obrażeń ciała powodujących 
rozstrój ciała trwający nie dłużej niż 7 
dni oraz zarzut zakwalifikowany jako 
występek chuligański. Prokuratura 
po kilku miesiącach umorzyła sprawę. 
Radny twierdził, iż Raczek w  swych 
oskarżeniach mijał się z  prawdą, 
kłamał na jego temat w  ramach na-
gonki w kontekście politycznym.

Poszkodowany senior odwołał się 
od decyzji prokuratury. Sąd Rejo-
nowy w  Częstochowie 13 paździer-
nika rozpatrzył zażalenie Ryszarda 
Raczka i  nakazał prokuraturze uzu-
pełnić materiał dotyczący pobicia 
emeryta przez radnego.

bea
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Wkrótce przed sądem stanie 
39-letni Rafał K., który w Rę-
dzinach wyprzedzał kolumnę 
pojazdów i omal nie rozjechał 
czteroosobowej rodziny prze-
chodzącej przez oznakowane 
przejście dla pieszych. Jak się 
okazało, mężczyzna miał do-
żywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów, bo spowodował wy-
padek ze skutkiem śmiertelnym. 
Na dodatek był wtedy pod 
wpływem alkoholu!

Rafał K. jechał osobowym vol-
kswagenem. W Rędzinach wy-
przedzał cztery pojazdy, które 
zatrzymały się przed przejściem 
dla pieszych. W ten sposób stwo-
rzył realne zagrożenie potrącenia 
przechodzących przez przejście 
czterech osób, w tym dwóch dzieci 
w wieku 7 i 3 lat. Zdarzenie zostało 
zarejestrowane przez kamerę mo-
nitoringu, należącego do Urzędu 
Gminy w Rędzinach. - Ponadto 
stwierdzono, że w 2011 roku 

Rafał K. był skazany na karę 7 lat 
i 6 miesięcy za spowodowanie w 
stanie nietrzeźwości śmiertelnego 
wypadku drogowego i ucieczkę z 
miejsca zdarzenia. W wyroku tym 
sąd orzekł także wobec niego doży-
wotni zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych – mówi prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w Częstochowie. 
- W postępowaniu przedstawiono 
Rafałowi K. zarzut narażenia pie-
szych na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia lub 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

oraz zarzut naruszenia sądowego 
zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych - dodaje. Przesłu-
chany przez prokuratora Rafał K. 
przyznał się do popełnienia zarzu-
canych mu przestępstw.    

Na wniosek prokuratora, Sąd 
Rejonowy w Częstochowie za-
stosował wobec podejrzanego 
tymczasowe aresztowanie. Osta-
tecznie jednak zostało ono zmie-
nione na środki zapobiegawcze 
w postaci dozoru policji i nakazu 
powstrzymywania się od prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych.    

Rafał K. był również w prze-
szłości karany za przestępstwo 
prowadzenia pojazdu w stanie 
nietrzeźwości. - Przestępstwo 
narażenia człowieka na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty 
życia lub ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu jest zagrożone karą po-
zbawienia wolności do 3 lat, a prze-
stępstwo naruszenia sądowego 
zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat – 
podsumowuje prokurator Tomasz 
Ozimek.

 ■ Katarzyna Gwara

aktualności
Już raz spowodował śmiertelny wypadek

Pirat drogowy, który omal nie rozjechał pieszych, stanie przed sądem

Sprawę bada prokuratura

Uczennica była molestowania 
w czasie praktyk?

Częstochowska prokuratura 
wszczęła śledztwo w sprawie 
molestowania uczennicy Ze-
społu Szkół Gastronomicznych. 
Do nieobyczajnych zdarzeń 
miało dochodzić, gdy dziewczyna 
odbywała praktyki w jednej z lo-
kalnych restauracji.

Do zdarzenia miało dojść 
podczas praktyk zawodowych, 
które uczennica odbywały się 
w minione wakacje w jednej z 
częstochowskich restauracji. 

Nastolatka o wszystkim powie-
działa ojcu, a ten zgłosił sprawę 
do dyrektora szkoły. - Dyrektor 
złożył zawiadomienie do pro-
kuratury – mówi prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Pro-
kuratury Okręgowej w Często-
chowie. - Prokurator wystąpił do 
sądu o przesłuchanie uczennicy. 
Z udziałem biegłego psychologa 
została przesłuchana ona w cha-
rakterze świadka. Obecnie cze-
kamy na jego opinię, która będzie 
miała znaczenie w charakterze 

wiarygodności – wyjaśnia.
Śledztwo ma również dać od-

powiedź na pytanie, czy mole-
stowanie dotyczyło tylko jednej 
osoby i czy takie zajścia mogły 
mieć miejsce w przeszłości.  
- Obecnie sąd przesłuchał jednego 
świadka. W toku śledztwa badane 
będą również okoliczności doty-
czące tego, czy pokrzywdzonych 
może być więcej – podsumował 
prokurator Ozimek.

 ■ Jakub Dróżdż
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Wspólnie dla Częstochowy

Drzewo upamiętniające historię...

Szkolenie

Nauczyciele z Częstochowy 
na kursie przetrwania

Trwa głosowanie

Myszkowski dworzec w ogólnopolskim 
konkursie

Święto Żołnierza Rezerwy

Częstochowscy strażnicy 
miejscy odznaczeni

W  ramach miejskiego pro-
gramu „Posadź drzewo 
w  Częstochowie” stowarzy-
szenie Wspólnie dla 
Częstochowy po raz kolejny 
w tym roku postanowiło zazie-
lenić miasto.

Tym razem nowe drzewo poja-
wiło się w  dzielnicy Stare Miasto, 
na placu Willenberga. Stowarzy-
szenie wybrało je wspólnie z Towa-
rzystwem Społeczno-Kulturalnym 
Żydów, wybrana została dzielnica 
Stare Miasto, plac Willenberga. 
- Rok 2021 został ustanowiony 
przez Radę Miasta rokiem pamięci 
o  Ofiarach Częstochowskiego 
Getta – przypominają członkowie 
stowarzyszenia Wspólnie dla Czę-
stochowy. - Wybrane przez nas 

miejsce nie jest przypadkowe. To 
symbol upamiętniający historię, 
jaka rozegrała się na rampie kole-
jowej przy ul. Strażackiej między 
22 września, a  7 października 
1942 roku. Lokalny patriotyzm bu-
dujący poczucie jedności, lokalne 
więzi i wspólną tożsamość, oparty 
na dialogu i szacunku dla innych to 
wartości, które są jednym z filarów  
naszego stowarzyszenia. Chcemy 
w  ten sposób pokazać częstocho-
wiankom i  częstochowianom, że 
pamięć o  wydarzeniach z  naszej 
historii jest ważna i powinniśmy ją 
przekazywać następnym pokole-
niom – dodają.

Przy tej okazji przypominamy, 
że akcja „Posadźmy drzewo” jest 
z  jednej strony odpowiedzią na 
zmiany klimatu i  wciąż rosnący 

problem smogu, a  z  drugiej na li-
beralizację rządowych przepisów 
ustawy o  ochronie przyrody. 
Przyłączyć się może każdy – na 
miejskich działkach wyznaczono 
miejsca, w  których instytucje, 
firmy i  osoby prywatne mogą sa-
dzić drzewa, po uzgodnieniu z Wy-
działem Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta. Gatunki drzew 
zalecane do sadzenia to drzewa 
liściaste takie jak jarząb, klon, 
dąb, lipa, jesion, grab, buk, brzoza, 
a  także drzewa iglaste, jak sosna 
i modrzew. Sadzonki powinny speł-
niać wymogi stawiane drzewom 
sadzonym na terenach zieleni 
miejskiej. Szczegółowe informacje 
o  akcji można znaleźć na stronie 
https://cuk.czestochowa.pl/po-
sadzmy-drzewo-w-czestochowie/.

Kinga Kotuch i Robert Kotuch - dwaj nauczy-
ciele z  Częstochowy wzięli udział w  kursie 
przetrwania w  warunkach środowiska natu-
ralnego organizowanego w Ustce. W szkoleniu 
Ministerstwa Obrony Narodowej uczestni-
czyło dwudziestu najlepszych nauczycieli 
z całej Polski, w tym czterech z woj. śląskiego.

Druga edycja  szkolenia specjalistycznego dla na-
uczycieli klas wojskowych z  zakresu przetrwania 
w  warunkach środowiska naturalnego odbyła się  
dniach 27 września - 1 października. Dwudziestu 
nauczycieli  ze szkół z całej Polski poznało między 
innymi tajniki budowy schronień, rozpalania ognia, 
ustalania swojego położenia, podawania swojego 
położenia z  wykorzystaniem kompasu, busoli, im-
prowizowanych metod, poszukiwania, pozyski-
wania i uzdatniania wody oraz pożywienia.

Głównym celem szkolenia było wzbogacenie 
procesu szkolenia młodzieży klas wojskowych 
o zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu prze-
trwania w warunkach naturalnych, poprzez wypo-
sażenie nauczycieli w  wiedzę, umiejętności oraz 
sposoby ich przekazania. 

Organizatorami szkolenia było Centrum Szko-
lenia Biuro do spraw Programu „Zostań żołnierzem 
Rzeczypospolitej” i  6 Wojskowy Oddział Gospo-
darczy w Ustce”. Kinga i Robert Kotuch - to małżeń-
stwo nauczycielskie z Częstochowy. 

 ■ bea

Dworzec PKP w  Myszkowie 
znalazł się w  finałowej dzie-
siątce konkursu „Dworzec 
Roku”. Głosowanie odbywa się 
on-line i potrwa do 7 listopada.

Konkurs jest organizowany przez 
Fundację Grupy PKP i  Fundację 
ProKolej. - Konkurs na „Dworzec 
Roku” to inicjatywa pokazująca, że 
polska kolej wsłuchuje się w opinie 
swoich klientów i  stawia ich po-
trzeby w  centrum zaintereso-
wania – zaznaczają organizatorzy. 

Celem konkursu jest wyróżnienie 
najlepszych dworców kolejowych 
w  Polsce. - Otwarta formuła kon-
kursu na najlepszy dworzec wy-
bierany co roku zwraca uwagę, że 
polska kolej zmienia się na lepsze. 
I zyskują na tym wszyscy. Stąd moż-
liwość swobodnego zgłaszania 
wyróżniających się dworców jest 
dostępna nie tylko dla głównych 
użytkowników – czyli podróżnych 
– ale również wszystkich zainte-
resowanych: władz samorządo-
wych, organizacji pozarządowych 

oraz turystycznych, pracowników 
i sympatyków kolei – dodają.

Na podstawie przesłanych zgło-
szeń i  dwuetapowej oceny or-
ganizator wyłonił 10 dworców 
nominowanych do tytułu „Dwo-
rzec Roku”. Ten, który zdobędzie 
najwięcej głosów internautów, 
zostanie wyróżniony nagroda pu-
bliczności. Na oddanie głosu mamy 
czas do 7 listopada. Wszelkie 
szczegóły dotyczące konkursu 
i głosowania online znajdziemy na 
stronie www.dworzec-roku.pl

W  Święto Żołnierza Rezerwy 
częstochowscy strażnicy 
miejscy, którzy są założycie-
lami koła Związku Oficerów 
Rezerwy RP otrzymali spe-
cjalne odznaczenia. Z  kolei 
zastępca prezydenta miasta 
Ryszard Stefaniak został mia-
nowany  na wyższy stopień.

Święto Żołnierza Rezerwy od-
było się w  miniony weekend jako 
element II Pielgrzymki Związku 
Oficerów Rezerwy RP na Jasną 
Górę. Było okazją do nadania 
aktów mianowania na wyższe 
stopnie, odznaczenia medalami, 
krzyżami czy ryngrafami.

Uroczystości – współorganizo-
wane przez wyróżnionych tego 
dnia funkcjonariuszy częstochow-
skiej Straży Miejskiej – miały 
miejsce w  alei Sienkiewicza przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. 
Obok reprezentantów miejskiego 
samorządu –  zastępcy prezydenta 
Ryszarda Stefaniaka oraz zastępcy 
przewodniczącego Rady Miasta 
Łukasza Kota – wzięły w  nich 
udział m.in. władze powiatu czę-
stochowskiego, przedstawiciele 
Wojska Polskiego, kierownictwa 
Komendy Miejskiej Policji, straż-
nicy miejscy, nauczyciele oraz 
młodzież z  częstochowskich klas 
mundurowych.

Spotkanie rozpoczął prezes 
Zarządu Głównego ZOR RP puł-
kownik rezerwy Alfred Kabata. 
Przyjęto w  poczet Związku no-
wych członków, wręczono akty 
mianowania, medale, dyplomy 
i  statuetki. Odbył się także apel 
poległych.

Zastępca prezydenta miasta 
Ryszard Stefaniak został miano-
wany na stopień podporucznika 
rezerwy. Z  kolei na stopień plu-
tonowego rezerwy awansowano 
naczelnika Oddziału Ochrony Po-
rządku Publicznego (OOPP) Straży 
Miejskiej w  Częstochowie Artura 
Wojciechowskiego. Otrzymał on 
także medale –  „W  służbie Bogu 
i  Ojczyźnie” oraz „Za zasługi dla 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej”.

Brązowy medal „Za zasługi dla 
obronności kraju” odebrał za-
stępca naczelnika OOPP Krzysztof 
Buchajczuk. Natomiast kierownik 
Referatu Patrolowo-Interwen-
cyjnego Straży Miejskiej Jacek 
Maduzia został uhonorowany 
srebrnym medalem „Za zasługi dla 
Związku Oficerów Rezerwy RP”.

Po zakończeniu uroczystości 
w  alei Sienkiewicza uczestnicy 
udali się na Jasną Górę – zwiedzali 
klasztor i wzięli udział we mszy.
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Huta szkła Stoelzle Często-
chowa przy ulicy Rząsawskiej 
– na terenach Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
– wybudowała centrum logi-
styczne. - Nowy obiekt pozwoli 
na zwiększenie wydajności 
produkcyjnej oraz skrócenie 
czasu załadunków i dostawy. 
To również dodatkowe miejsca 
pracy dla mieszkańców Często-
chowy – przyznaje Artur 
Wołoszyn, prezes zarządu Sto-
elzle Częstochowa. Firma na tej 
inwestycji nie zamierza po-
przestać.

Nowy obiekt powstał w są-
siedztwie siedziby firmy. Jest to 
jeden z największych magazynów 
w Częstochowie. Jego łączna po-
wierzchnia wynosi 20 400 m2. 
– Zdecydowaliśmy się, pomimo 
pandemii, wdrożyć nową strategię. 
Pierwszym jej etapem jest właśnie 
stworzone centrum logistyczne - 
podkreśla Artur Wołoszyn, prezes 
zarządu Stoelzle Częstochowa. 
- To dla nas ogromna inwestycja 
i krok naprzód. Nowy obiekt po-
zwoli na zwiększenie wydajności 
produkcyjnej oraz skrócenie czasu 
załadunków i dostawy. To również 
dodatkowe miejsca pracy dla miesz-

kańców Częstochowy. W tej chwili 
zatrudniliśmy już kilkadziesiąt no-
wych osób, również tych bardzo 
wykwalifikowanych – wyjaśnia. 
Obecnie w zakładzie w Często-
chowie pracuje około 1000 osób, 
cały holding CAG to 8300 pracow-
ników.

Nowe centrum logistyczne jest 
nie tylko nowoczesne. Wkrótce ma 
być też bardziej ekologiczne, dzięki 
zastosowaniu systemu do pozy-
skiwania energii ze źródeł odna-
wialnych. To największy tego typu 
obiekt w całym holdingu CAG, któ-
rego częścią jest Stoelzle. - To bez 
wątpienia największa i najbardziej 
okazała inwestycja w całej naszej 
grupie – przyznaje August Grupp 
Dyrektor Dywizji Spirytusowej Sto-
elzle, członek rodziny grupp – wła-
ścicieli Holdingu CAG, do którego 
należy firma Stoelzle.

Dlaczego centrum logistyczne 
powstało akurat w Częstochowie? 
- Nie mogło ono powstać nigdzie in-
dziej. Nasi pracownicy specjalizują 
się w tworzeniu szkła już od wielu 
lat. Mamy w tym miejscu różne na-
rzędzia technologiczne. Dodatkowo 
miasto jest bardzo dobrze skomuni-

kowane. Na korzyść Częstochowy 
przemawia również świetna at-
mosfera i doskonała współpraca z 
władzami miasta – wylicza Artur 
Wołoszyn. Podobnego zdania jest 
August Grupp. - Częstochowa 
znajduje się w centrum Europy Za-
chodniej i Wschodniej. To czyni z 
niej doskonałe miejsce na tego typu 
inwestycję – przyznaje. - Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że pomimo 
pandemii, firma tak mocno się 
rozwija. Niemal o 500%. To nie do-
tyczy samej sprzedaży, ale również 
liczby zatrudnionych osób. Firma 
produkuje i dostarcza swoje pro-
dukty do wielu rynków na świecie. 
Współpracuje z licznymi branżami, 
m.in. alkoholową, farmaceutyczną, 
kosmetyczną. Żadna z naszych fa-
bryk nie jest tak podzielona i nie 
rozwija się tak szybko, jak ta w 
Częstochowie. Dzięki nowemu cen-
trum dystrybucji będziemy mogli 
jeszcze szybciej dostarczać nasze 
produkty do klientów. A co istotne, 
wymagania w zakresie dystrybucji 
produktów, wymagania klientów, 
łańcuchy dostaw są coraz bardziej 
skomplikowane. Mam nadzieję, że 
nasze nowe centrum dystrybucji 

podoła temu zadaniu – dodaje Au-
gust Grupp.

W związku z tym, że obiekt po-
wstał w obszarze Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
firma może liczyć między innymi 
na dodatkowe ulgi na realizację 
inwestycji. - Dzięki powstaniu 
centrum logistycznego zwiększył 
się potencjał miasta – przyznaje 
prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk. - Sukces ten cieszy więc po-
dwójnie. Mieszkańcy i mieszkanki 
nie muszą wyjeżdżać poza miasto, 
żeby znaleźć lepszą pracę w do-
brej firmie. Wierzę, że zarówno 
obecna, jak i przyszłe inwestycje 
Stoelzle Częstochowa będą temu 
służyć – dodaje.

Firma na budowie centrum lo-
gistycznego nie zamierza jednak 
poprzestać… W bliskiej perspek-
tywie Stoelzle planuje rozpoczęcie 
kolejnej inwestycji o wartości 
ponad 180 mln zł. Mowa tu o bu-
dowie nowej wanny szklarskiej, 
która pozwoli na uruchomienie 
dwóch, bardziej wydajnych linii 
produkcyjnych. Projekt związany 
z tą inwestycją ruszy na przełomie 
stycznia i lutego 2022 roku.

Na tym nie zamierza poprzestać

Huta szkła Stoelzle ma nowe centrum logistyczne

Ceny gazu biją kolejne rekordy! 
Wszystko wskazuje na to, że kolejny 
wniosek o podwyżkę w taryfie dla 
gospodarstw domowych jest nie-
unikniony.

- Kolejna podwyżka taryfy na gaz 
jest nieunikniona. Będziemy starali się 
ten wniosek składać w taki sposób, by 
wzrost ceny był jak najmniej dotkliwy 
dla gospodarstw domowych. Oczywi-
ście w rękach prezesa URE jest decyzja, 
w jakiej skali będzie podwyżka – poinfor-
mował Paweł Majewski,  prezes PGNiG. 
- Na pewno wniosek nie będzie taki, jak 
wzrosty cen gazu, z którymi mamy do 
czynienia w tej chwili na europejskich 
giełdach. To jest działanie zupełnie bez-
precedensowe i niespotykane do tej 
pory. Jest to efekt działań Gazpromu. 
Mam nadzieję, że Komisja Europejska 
zacznie teraz dostrzegać, jak może wy-
glądać szantaż energetyczny ze strony 
rosyjskiej - dodał prezes.

Kiedy wniosek o podwyżkach może 
trafić do URE? Decyzja w tej sprawie na-
leży do prezesa PGNiG Obrót Detaliczny.

Przypomnijmy, że w połowie września 
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził 
podwyżkę ceny gazu w taryfie PGNiG 
Obrót Detaliczny o 7,4 proc. dla wszyst-
kich grup taryfowych, stawki opłat 
abonamentowych pozostały na niezmie-
nionym poziomie. Taryfa PGNiG OD 
obejmuje wyłącznie odbiorców w go-
spodarstwach domowych. Zmiana obo-
wiązuje od października do końca 2021 
roku. Była to trzecia w tym roku zmiana 
taryfy. W pierwszej, z kwietnia, gaz 
podrożał o 5,6 proc. Druga podwyżka, o 
12,4 proc., weszła w życie 1 sierpnia.

Z szacunków URE wynika, że dla sta-
tystycznego odbiorcy zużywającego 
gaz jedynie do przygotowania posiłków, 

płatność za gaz będzie wyższa o 3,36 
proc., co oznacza kwotowy wzrost o 0,72 
zł miesięcznie. Dla odbiorców z grupy 
taryfowej W-2.1 - zużywających większe 
ilości gazu, np. do podgrzewania wody - 
płatność wrośnie o 4,63 proc., tj. o 4,48 
zł miesięcznie. Natomiast odbiorcy zuży-
wający większe ilości gazu - głównie do 
ogrzewania domów i mieszkań - zapłacą 
średnio o 13,76 złotych miesięcznie 
więcej. Oczywiście to tylko wyliczenia 
szacunkowe, które często mają się nijak 
do rzeczywistości...

URE podawało, że powodem zmiany 
taryfy jest utrzymujący się od początku 
roku wzrost cen gazu na Towarowej 
Giełdzie Energii, która jest głównym źró-
dłem pozyskania paliwa gazowego przez 
PGNiG OD.

Od miesięcy rynkowe ceny gazu na 
europejskim rynku systematycznie 
rosną. W ocenie Komisji Europejskiej, 
za ten stan rzeczy odpowiada szereg 
czynników, przede wszystkim zwięk-
szony popyt, niskie stany magazy-
nowe po zimie, a także spadek importu 
LNG. Ogromny wpływ na obecną 
sytuację mają również działania Gaz-
promu, który przez ostatnie miesiące 
realizował swoje zobowiązania kon-
traktowe, maksymalnie korzystając 
ze swoich zachodnioeuropejskich 
magazynów, m.in. w Niemczech i Au-
strii, jednocześnie ograniczając do-
stawy gazociągami, zwłaszcza przez 
Ukrainę. Zdaniem analityków, rosyjski 
koncern usiłuje w ten sposób dopro-
wadzić do uruchomienia dostaw ga-
zociągiem Nord Stream 2, który jest 
gotowy, ale nie spełnia europejskich 
regulacji prawnych.

Złe wieści

Kolejna podwyżka cen gazu 
jest nieunikniona

Bezpłatne spotkania

Nauczyciele proszeni do Starego 
Ratusza...

Jest porozumienie

Podwyżki dla pracowników 
Poczty Polskiej

Muzeum Częstochowskie zaprasza często-
chowskich pedagogów na bezpłatne 
spotkania wokół wystawy w podziemiach 
na Starym Rynku. Jedno już się odbyło. 
Pracownicy oświaty mogą wziąć udział w 
jeszcze dwóch.

Spotkania w Starym Ratuszu na Starym Rynku 
zaplanowano na 20 i 27 października na godzinę 
16.00. Ciągle nową ekspozycję ,,Historia Czę-
stochowy – Miasta nad Wartą” zaprezentuje im 
archeolożka, a zarazem kuratorka tej wystawy 
Magdalena Wieczorek-Szmal.

Pedagodzy będą mogli wraz z kuratorką obej-
rzeć wystawę, zapoznać się z ofertą edukacyjną 
Muzeum Częstochowskiego. Będzie także czas 
na rozmowę z muzealnym edukatorem.

Wstęp na spotkania jest wolny. Zgłoszenia 
przyjmowane są od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–15.00 w Dziale Edukacji i Wy-
staw Muzeum pod adresem mejlowym  
edukacja@muzeumczestochowa.pl lub nu-
merem tel. 504 757 502

Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona. 
Obowiązują także ograniczenia sanitarne 
zgodne z aktualnymi zaleceniami epidemio-
logicznymi.

Pracownicy Poczty Polskiej doczekali się 
podwyżek. Spotkanie Zarządu Spółki i Or-
ganizacji Międzyzakładowej NSZZ 
Solidarność Pracowników Poczty Polskiej 
zakończyło się sukcesem i zawarciem po-
rozumienia. Wyższe pensje będą 
wypłacane po 1 stycznia 2022 roku.

W wyniku wypracowanego porozumienia 
pracownicy Poczty Polskiej otrzymają podwyżkę 
wynagrodzenia dwuetapowo. Pierwszy etap 
rozpocznie się od 1 stycznia 2022 r. Pracownicy 
dostaną 250 zł brutto do wynagrodzenia zasad-
niczego. Przełoży się to na wzrost wynagrodzenia 
średnio o 338 złotych brutto w przeliczeniu na 
pełny etat. Kolejny etap ma zostać wprowadzony 
od 1 lipca 2022 r. Kwota wynagrodzenia ma wzro-
snąć o kolejne 50 zł brutto, co ma przełożyć się 
na wzrost wynagrodzenia o około 405 zł brutto 
w przeliczeniu na pełny etat. - Dialog opierał się 
na wspólnym przekonaniu o zasadności podnie-
sienia zarobków pracowników Spółki oraz zro-

zumieniu dla ogólnej sytuacji finansowej Poczty 
Polskiej - czytamy w komunikacie Poczty Polskiej. 
- Decyzja podjęta przez Zarząd, pomimo trudnej 
sytuacji ekonomicznej Spółki, to wyraz troski 
o poprawę materialnej sytuacji pracowników 
Poczty Polskiej S.A. - podano.

Zakończone sukcesem porozumienie zamyka 
trwający od 2019 r. spór zbiorowy dotyczący 
podwyżek wynagrodzeń. Jest on kompromisem 
pomiędzy oczekiwaniami Związku a możliwo-
ściami finansowymi Spółki.

Dodatkowo Zarząd Spółki zakomunikował o 
wypłacie jednorazowej nagrody w wysokości 
500 zł brutto pod warunkiem uzyskania przez 
Pocztę Polską S.A. w 2021 r. środków z tytułu 
Tarczy Antycovidowej.

Poczta Polska to jeden z największych polskich 
pracodawców. Firma zatrudnia ponad 70 tys. 
pracowników w całym kraju oraz obejmuje 7600 
placówek, filii i agencji pocztowych. Z jej usług ko-
rzysta ponad 90% Polaków.

 ■ Nicole Majewicz

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Naszą redakcję odwiedzili 
uczniowie II Liceum Ogólno-
kształcące im. Romualda 
Traugutta. Goście poznali spe-
cyfikę pracy dziennikarskiej, 
a także dowiedzieli się, jak wy-
gląda proces składania gazety 
oraz czym zajmuje się dział 
marketingu.

Nasi goście poznali całą redak-
cyjną załogę, a  także odbywają-
cych obecnie praktyki studentów. 
Dowiedzieli się, jak wygląda nasz 
dzień – na czym polega praca dzien-
nikarzy piszących do gazety, a także 
na portal. Opowiedzieliśmy rów-
nież, jak zdobywamy materiały do 
tekstów, z jakimi instytucjami i służ-
bami współpracujemy, gdzie szukać 

inspiracji do artykułów, a także jak 
przebiega proces składania gazety 
oraz czym zajmuje się dział marke-
tingu. A co nas cieszy najbardziej – 
padło wiele pytań. A  jak wiadomo, 
ciekawość to pierwszy krok do… 
zawodu dziennikarza! Kto wie, 
może ta wizyta zainspiruje kogoś do 
tego fachu? Jeszcze raz dziękujemy  
za odwiedziny! Do zobaczenia!

Dzień Edukacji Narodowej

Najlepsi częstochowscy 
nauczyciele nagrodzeni
112 osób nauczycielek i  na-
uczycieli szkół, przedszkoli 
i  innych miejskich jednostek 
oświatowych otrzymało Na-
grody Prezydenta Miasta za 
wybitne osiągnięcia w  pracy 
dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej.

Nagroda Prezydenta Miasta 
Częstochowy przyznawana jest za 
szczególne osiągnięcia w  zakresie 
pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej, opiekuńczo-wychowawczej 
oraz realizacji innych zadań sta-
tutowych. W  tym roku otrzymało 
ją 112 nauczycielek i  nauczycieli. 
W  sumie przyznano 8 nagród II 
stopnia i 104 nagrody III stopnia.  

Nagroda II stopnia to 7076 zł,  
a  III stopnia –  3538 zł. Kwoty te 
nie jest uznaniowe, a  wynikają 
wyłącznie z  Regulaminu Nagrody 
(krotność podstawowego uposa-
żenia). Łącznie na nagrody prze-
znaczono w tym roku 424 tys. zł.

Uroczysta gala odbyła się 12 paź-
dziernika w auli Miejskiego Domu 
Kultury przy ul. Łukasińskiego. Pe-
dagogom i pracownikom placówek 
edukacyjnych nagrody wręczył 
prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk wraz ze swoim za-

stępcą Ryszardem Stefaniakiem 
oraz przewodniczącym Komisji 
Edukacji Rady Miasta Dariuszem 
Kapinosem.

Artystyczną część gali przygo-
tował Zespół Pieśni i  Tańca „Czę-
stochowa”.

Organizatorem uroczystości był 
Wydział Edukacji Urzędu Miasta, 
a  współorganizował ją Miejski 
Dom Kultury.

Przy tej okazji przypominamy, 
że 14 października obcho-
dziliśmy Dzień Edukacji Na-
rodowej. Jest on okazją do 
nagradzania wyróżniających 
się nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych. Minister 
Edukacji Narodowej wręcza 
nauczycielom złote, srebrne, 
brązowe Krzyże Zasługi, me-
dale Komisji Edukacji Naro-
dowej oraz nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej za osią-
gnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze. Odznaczenia 
i wyróżnienia dla nauczycieli 
wręczane są przez kuratorów 
oświaty, władze samorzą-
dowe oraz dyrektorów szkół 
na uroczystych galach.

II LO im. R. Traugutta

Z wizytą w redakcji
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Ogólnopolski ranking

Powiat Częstochowski  
wśród najlepszych!
Poznaliśmy samorządowych li-
derów w gospodarowaniu 
środkami finansowymi w 2020 
roku. Powiat Częstochowski zo-
stał sklasyfikowany na 20 
miejscu wśród 314 powiatów 
ziemskich!

W 2018 r. Powiat Częstochowski 
znalazł się na 67 miejscu, tracąc 
do lidera – Powiatu Poznańskiego 
-  33,4%. Po publikacji danych za 
2019 r. nasz powiat awansował o 42 
miejsca (na 25), tracąc 19% do zwy-
cięzcy, Powiatu Wrocławskiego. Naj-
nowszy ranking przyniósł awans na 
20 pozycję! Strata do lidera wynosi 
już tylko 17%!

Opracowanie oparte na zesta-
wieniu parametrów finansowych 
obejmuje wszystkie jednostki sa-
morządu terytorialnego. Naukowcy 
zbadali ich sposób gospodarowania 
pieniędzmi, korzystając z oficjalnych 
sprawozdań finansowych, jakie sa-
morządy składają do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.

Dla celów metodologicznych został 
zbudowany syntetyczny indeks bę-
dący pochodną siedmiu składników: 
- udziału dochodów własnych samo-

rządu w dochodach ogółem, 
- relacji nadwyżki operacyjnej do do-

chodów, 
- udziału wydatków inwestycyjnych 

w wydatkach, 
- obciążenia wydatków bieżących 

wydatkami na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń, 

- udziału środków europejskich w 
wydatkach, 

- relacji zobowiązań do dochodów,
- udział podatku dochodowego od 

osób fizycznych w dochodach bie-
żących.

Na uwagę zasługuje bardzo wy-
sokie – 5 miejsce w kategorii „udziału 
wydatków inwestycyjnych w wydat-
kach”. - Im wyższa relacja, tym dana 
jednostka wykazuje się większą 
działalnością inwestycyjną, ukierun-
kowaną na rozbudowanie nie tylko 
infrastruktury technicznej, ale także 
infrastruktury społecznej – infor-
muje Patryk Jeziak, rzecznik prasowy 

Starostwa Powiatowego w Często-
chowie. - Wysoka wartość wskaź-
nika oznacza także, iż podejmowane 
decyzje finansowe sprzyjają po-
większania majątku danej jednostki, 
zwłaszcza trwałego. Co więcej, wy-
soki udział wydatków inwestycyj-
nych w wydatkach ogółem oznacza 
zwiększoną atrakcyjność jednostki z 
punktu widzenia potencjalnych inwe-
storów. Jednostka staje się również 
odpowiednim miejscem do różnego 
rodzaju przejawów działalności kul-
turalnej i społecznej. Znaczny udział 
wydatków inwestycyjnych świadczy 
również o zdolności obsługi zadłu-
żenia w przyszłości oraz po sięganie 
do różnych źródeł finansowania in-
westycji – wyjaśnia.

Po raz pierwszy uwzględniono 
wpływ pandemii na kondycję sa-
morządów. Analizy uzupełniono o 
nakłady prowadzone na przeciw-
działanie i usuwanie skutków pan-
demii. Powiat Częstochowski został 
sklasyfikowany na 10 miejscu, a w 
wydatkach ogółem na zadania zwią-
zane z COVID-19 znalazł się na 3 
miejscu! Świadczy to o ogromie prac, 
jaki został wykonany dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców.

- Mając na uwadze tylko obiek-
tywne wskaźniki finansowe wybrane 
przez naukowców, tym bardziej 
cieszy fakt, tak dobrej oceny Powiatu 
Częstochowskiego. Zmiana realiów, z 
jaką mieliśmy do czynienia w trakcie 
pandemii, była trudna do przewi-
dzenia, ale działania Zarządu i Rady 
Powiatu Częstochowskiego dają 
prawo do optymizmu. Ranking może 
być również świetnym narzędziem, 
dla mieszkańców powiatu, którzy 
mogą w prosty sposób sprawdzić, 
jak publicznymi pieniędzmi gospoda-
rują ich lokalne władze – komentuje 
Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela.

Ranking Finansowy Samorządu Te-
rytorialnego w Polsce przygotowała 
Fundacja Instytut Studiów Wschod-
nich (organizator Forum Ekonomicz-
nego w Karpaczu) we współpracy z 
Uniwersytetem Ekonomicznym we 
Wrocławiu.

Gmina Olsztyn

W Turowie mają nowe przedszkole

Mstów

Sakramentalne „tak” powiedzieli 
ponad pół wieku temu!

Szkoła Podstawowa w Tu-
rowie została rozbudowana. Z 
nowego pawilonu korzystają 
teraz przedszkolaki. Koszt in-
westycji to 1,7 mln zł.

W czasie uroczystości zwią-
zanej z oddaniem do użytku 
nowego obiektu, wystąpiły 
przedszkolaki, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Turowie oraz ze-
spół taneczny „Turowianie” pod 
kierownictwem Anny Kamosiń-
skiej. Dwóch zawodników Klubu 
Włókniarz Częstochowa Ma-
teusz Świdnicki i Jonas Jeppesen 

zaprezentowało swoje moto-
cykle, a siatkarze z AZS Często-
chowa opowiedzieli o zawodowej 
i hobbystycznej grze w siatkówkę 
wszystkim starszym uczniom 
Szkoły Podstawowej w Turowie.

Inwestycja kosztowała prawie 
1,7 mln zł (w tym 62 tys. zł wy-
posażenie), z czego prawie 800 
tys. zł gmina Olsztyn pozyskała 
ze środków unijnych, w ramach 
tzw. Regionalnych Inwestycji Te-
rytorialnych. Zakupiono także 
wyposażenie i zagospodarowano 
teren wokół szkoły. Obiekt jest 
skomunikowany zewnętrznym 

łącznikiem z budynkiem szkoły, 
składa z dwóch sal dydaktycz-
nych, holu wejściowego, szatni, 
stołówki, pomieszczeń higie-
niczno-sanitarnych, pokoju na-
uczycielskiego, magazynu oraz 
pomieszczeń technicznych.

– Cieszymy się, że dzieci będą 
miały odpowiednie warunki do 
zabawy i nauki. Pomieszczenia są 
doskonale dostosowane dla naj-
młodszych, kolorowe i świetnie 
wyposażone. To była bardzo 
potrzebna inwestycja – mówi 
Tomasz Kucharski, wójt gminy 
Olsztyn.

16 małżeństw z terenu gminy Mstów świę-
towało wspólnie jubileusz Złotych Godów. 
Pary przeżyły ze sobą ponad 50 lat!

Życzenia jubilatom złożyli wójt Gminy Mstów 
Tomasz Gęsiarz oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Magdalena Cieśliczka. Proboszcz 
mstowskiej parafii, ksiądz Dawid Kover CRL, 
słowami modlitwy pobłogosławił jubilatów.

Wszyscy jubilaci otrzymali Medale Prezy-
denta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upo-
minki. Następnie wspólnie spędzili mile czas 
w restauracji „Nowy Świat” w Mstowie przy 
lampce szampana, poczęstunku i akompania-
mencie muzyki - w wykonaniu Dyrektora GOK 
w Mstowie, Krzysztofa Dryndy.

Medalami za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczeni zostali:
1. Zatoń Maria i Józef
2. Lewacka Teresa i Andrzej
3. Kita Maria i Edward
4. Purgal Aniela i Piotr
5. Błachowicz Wiesława i Stanisław
6. Luter Janina i Eugeniusz
7. Łuszczyńska Marianna i Witold
8. Rozpondek Krystyna i Wiesław
9. Rozpondek Elżbieta i Józef
10. Stefańska Teresa i Zygmunt
11. Pluta Bożena i Stanisław
12. Reterska Ewa i Alfred
13. Skóra Barbara i Edward
14. Gaudy Marianna i Walenty
15. Fertacz Irena i Henryk
16. Władecka Grażyna i Stanisław

zdj. UG MSTÓW
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Rok 2021 został ogłoszony 
Rokiem Pamięci o Ofiarach 
Częstochowskiego Getta. 

I LO im. Juliusza Słowackiego we 
współpracy z Wydziałem Edukacji 
Urzędu Miasta Częstochowy oraz 
Towarzystwem Społeczno-Kultu-
ralnym Żydów w Polsce zorganizo-
wało uroczystości związane z 79. 
rocznicą likwidacji getta w naszym 
mieście. 22 września na placu Sa-
muela Willenberga pod Pomnikiem 
Pamięci Żydów Częstochowian od-
była się uroczystość inaugurująca 
te obchody. Z kolei 6 października 
w częstochowskim oddziale Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów w Polsce miało miejsce 
podsumowanie konkursów: recy-
tatorskiego poezji i prozy Irit Amiel  
„W odległości życia i jednej ulicy”  i 
plastyczno - informatycznego pod 
hasłem „Getto - Ludzie - Pamiętanie”. 
W tym miejscu musimy nadmienić, 
że Irit Amiel to uczennica naszego 
liceum. Zarówno szkołę, jak i dyrek-
torkę Zofię Idzikowską wspomina w 
dwóch książkach, mianowicie w „Po-
dwójnym krajobrazie” oraz w „Ostat-

nich fastrygach”. Wspomnianą wyżej 
uroczystość poprowadziły dyrektor 
I LO Małgorzata Kaim oraz prezes 
częstochowskiego oddziału TSKŻ- 
Izabela Sobańska–Klekowska. Wy-
darzenie uświetniły artystyczne 
występy solistek, zespołu „Słowak i 
Muza”, a także „Słowak Band”. Dzięki 
projektowi mieliśmy okazję kulty-
wować pamięć o tragicznych zda-
rzeniach mających miejsce w czasie 
II wojny światowej oraz rozbudzać 
w młodych ludziach świadomość, że 
ten, kto nie pamięta historii, skazany 
jest na jej powtórne przeżywanie.

Co nowego w Słowaku?

Początek roku szkol-
nego - jak zawsze - jest dla 
uczniów I LO czasem wyjąt-
kowym. 6 września obcho-
dziliśmy Dzień Patrona. Na 
szkolnym dziedzińcu odbył 
się apel poświęcony Ju-
liuszowi Słowackiemu. W 
tym roku świętowaliśmy w 
sposób szczególny -  odsła-
niając szkolny mural, który 
składa się z trzech seg-
mentów związanych z ży-
ciem i poezją Słowackiego. 
Prace zostały wykonane 
przez utalentowanych ar-
tystycznie uczniów, a samo 
ukazanie dzieła poprze-
dziło odśpiewanie hymnu 
szkolnego oraz złożenie 
kwiatów przez Panią Dy-
rektor Małgorzatę Kaim 
i Samorząd Uczniowski 
przy popiersiu naszego 
wieszcza narodowego.

Następnym ważnym wy-
darzeniem był coroczny 
Dzień Języków Europej-
skich. Każda klasa miała za 

zadanie wylosować państwo, 
a następnie jak najwierniej 
oddać jego kulturę i tradycję. 
Dodatkowo uczniowie mu-
sieli przygotować osiem 
pytań i odpowiedzi, aby w 
dniu samego wydarzenia 
móc zebrać informacje o 
różnych krajach od innych 
klas, a później wziąć udział w 
quizie. Całość zwieńczyły za-
bawy integracyjne na boisku 
szkolnym. 

Najważniejszym wydarze-
niem dla życia szkoły były 
odbywające się we wrze-
śniu wybory do Samorządu 
Uczniowskiego. Nową prze-
wodniczącą została Maria 
Krzywańska z klasy IIID, 
uzyskując większość głosów  
na „tak”. Jej samorząd za-
powiada wiele ciekawych 
inicjatyw, które już wkrótce 
staną się częścią naszej 
szkolnej codzienności.

Nie tylko nauką Słowak żyje…
Po niemalże roku zdalnej edukacji wrzesień był dla naszych uczniów miesiącem upragnionych wycieczek 

integracyjno-edukacyjnych. Kierunki wyjazdów były różne - od Gdańska, aż po Zakopane. Pomimo odmien-
nych lokalizacji wszystkie wycieczki łączyła jedna wspólna cecha - uczniowie wrócili bogatsi w nowe do-
świadczenia i energię do dalszej pracy.

“Pomagając innym, pomagasz i sobie”. Kierowani tym mottem uczniowie I LO  uczestniczyli w akcji cha-
rytatywnej „Święty Mikołaj na Kresach” polegającej na zbiórce żywności i innych artykułów codziennego 
użytku.  Jesteśmy dumni ze Słowaków, którzy przejawiają ogromny zapał i chęć pomocy innym. Wierzymy, 
że okazane dobro kiedyś do nas wróci.

autorzy: Kornel Adamus, Olga Berska, Aleksander Głębocki, Nina Zawadzka IIIC

Dzień Języków Europejskich

Dzień Patrona. 
Otwarcie muralu

Wybory do Samorządu Szkolnego. 
Zwyciężczyni Maria Krzywańska

Wszystko zaczęło się w marcu 
ubiegłego roku. Minister Zdrowia 
zarządził zamknięcie uczelni na 
dwa tygodnie. Na samym po-
czątku większość studentów nie-
samowicie się ucieszyła - był to 
dodatkowy wolny okres od zajęć 

dydaktycznych. Jeszcze wtedy zajęcia niestacjonarne nie miały 
prawa bytu, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, w jaki sposób je 
rozpocząć. Wszystko się jednak przedłużało i powrót na uczelnię 
nie wchodził w grę.

Byłem wtedy studentem pierwszego roku. Semestr zimowy od-
bywał się normalnie. Problemem okazał się ten letni. Na początku 
byłem w euforii. Myślałem, że są to po prostu dwa tygodnie odpo-
czynku od nauki i stresu. Mogłem znacznie dłużej pospać, spędzić 
czas przy ulubionym serialu, czy też pograć w ulubione gry. Nawet 
nie myślałem, że może mi się to znudzić! A jednak... Właściwie to 
na początku chyba nikt nie zdawał sobie sprawy z powagi sytu-
acji. Po trzech tygodniach stwierdziłem, że chętnie bym wrócił 
na uczelnię. Niestety nie było na to szans. Do tego okazało się, 
że natłok zajęć online i zadań domowych był ogromny! Pisaliśmy 
około 6-7 prac tygodniowo. Oczy strasznie bolały... Do tego brak 
ruchu... Żyło mi się po prostu źle.

Czułem się, jak w jakimś filmie i czekałem na miłe zakończenie. 
Dla mnie był to horror.  Zabroniono jakichkolwiek kontaktów z 
rówieśnikami. Życie opierało się na siedzeniu w domu. Tak dzień 
w dzień. Można było oszaleć. Była to rutyna, której nie chciałem 
przeżyć, ani jej doświadczyć. Wszystko wyglądało tak samo, 
całość dnia była zaplanowana i nie było miejsca na coś niespo-
dziewanego. Każdy w obawie zarażenia się COVID-19, siedział 
zamknięty w czterech ścianach bez jakiegokolwiek celu...

Semestr letni w pierwszym roku pandemii minął. W wakacje sy-
tuacja nieco się uspokoiła. Ponownie zaczęliśmy żyć „normalnie”, 
aby w październiku dowiedzieć się, że niestety nie wracamy na 
uczelnię. Jednak tym razem profesorowie oraz nauczyciele mieli 
już doświadczenie z poprzedniego pół roku. Sposób, w jaki byli 
do tego przygotowani i jak prowadzili zajęcia online, był lepszy. 
Wszystko było bardziej poukładane i lepiej rozwiązane. Nie prze-
męczaliśmy się aż tak bardzo, jak w poprzednim semestrze.

Czy chciałbym do tego wrócić? Mam mieszane uczucia. Wizja 
wyspania się zawsze mi się podoba, bo jestem strasznym śpio-
chem. Jednak chyba nie chciałbym ponownie wrócić do tej ru-
tyny. Wszystko wtedy wyglądało tak samo, każdy dzień. Dlatego 
mam nadzieję, że taka sytuacja już nie będzie mieć miejsca, a my 
wreszcie wrócimy do normalnego stylu życia.

Marzec 2020 roku, 
początek drugiego 
semestru dla nowo 
upieczonej studentki 
i zbliżająca się pan-

demia. Wraz z ogłoszeniem zamknięcie szkół i uczelni każdy 
się cieszył, bo to przecież tylko dwa tygodnie bez zajęć sta-
cjonarnych. Przedwczesne szczęście skończyło się zatęsknie-
niem za uczelnią.

Większość cieszyła się z zamknięcia uczelni na kilka dni. 
Miałam dokładnie tak samo. Razem ze znajomymi cie-
szyłam się, że posiedzimy chwilę w domu i zobaczymy, w 
jaki sposób będą przeprowadzane zajęcia w tym czasie. Po-
czątkowo w ogóle się nie przejmowaliśmy tym, jak to będzie 
wyglądać i co będziemy robić. Nie spodziewaliśmy się rów-
nież, że te dwa tygodnie zamienią się w ponad półtora roku.

Po spędzonym semestrze na zajęciach online straciliśmy 
taki zapał do nauki, jaki był przed rozpoczęciem studiów. 
Codzienne męczenie oczu przed ekranami komputerów i 
laptopów nie było korzystne dla naszego zdrowia. Ciężko 
było mi przyswoić nowe terminy i zagadnienia przez naukę 
online. Jest to jednak zupełnie coś innego, niż jakby się sie-
działo na uczelni w ławce. Komunikacja między studentami 
i wykładowcami była nieraz utrudniona - a to się źle kogoś 
zrozumiało, a to komuś nie doszła wiadomość, ktoś czegoś 
nie przeczytał i nie wiedział itd.

Materiał na zajęciach online sprawiał wrażenie, jakby było 
go więcej, co w połączeniu z ciągłym siedzeniem przed mo-
nitorem skutkowało bardzo szybkim przemęczaniem oczu 
oraz psychiki. Częste bóle głowy i ból pleców to nie jedyne 
objawy zajęć online. Nie ma nic złego w nauce zdalnej, jeżeli 
jest ona dobrze zorganizowana i nie jest wprowadzona na 
tak długi czas. Uczelnia na nowy rok akademicki była o wiele 
lepiej przygotowana do nauki zdalnej. Pomimo lepszej orga-
nizacji oraz przygotowania platformy do nauki, dalej zajęcia 
zdalne po długim czasie męczyły całą naszą grupę. Dodat-
kowymi minusami podczas studiowania w czasie pandemii 
były samotność, brak towarzystwa czy utrudniony dostęp 
do książek z biblioteki uczelnianej.

Dobrze po takim czasie wrócić na uczelnię i na nowo do-
świadczyć studenckiego życia, które zostało przerwane 
już na samym początku. Przede wszystkim jednak dobrze 
jest znowu spotkać się ze znajomymi na uczelni, a nie tylko 
przed monitorem.

Pandemia koronawi-
rusa przewróciła cały 
świat do góry nogami. 
Od tego momentu prio-
rytetem był dystans spo-
łeczny i jak najmniejszy 

kontakt z drugim człowiekiem. Nie inaczej stało się z uczel-
niami, gdzie wprowadzona została nauka zdalna. Jak więc 
wyglądał e-learning z perspektywy studenta?

Zamknięcie uczelni w marcu 2020 roku wzbudziło wiele 
wątpliwości i pytań. Ze względu na bardzo szybko rozwija-
jącą się sytuację pandemiczną, nikt nie był do końca pewny, 
jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość. Szybko jednak 
zdaliśmy sobie sprawę, że świat nie ma zamiaru wrócić na 
dawne tory i wszyscy musimy przyzwyczaić się do nowej 
rzeczywistości. Nauczanie zdalne dało wiele przyjaznych 
dla studenta perspektyw. Możliwość wstawania chwilę 
przed zajęciami, „podróż” wymagająca przejścia od łóżka 
do komputera oraz oczywiście możliwość wrócenia do 
domu rodzinnego. Nie oszukując się, były także zajęcia, 
które nie wymagały maksymalnego skupienia i można 
było w międzyczasie zająć się czymś innym. W skrócie 
sielanka... przynajmniej do pewnego czasu.

Miesiące mijały, a my coraz dotkliwiej zauważaliśmy wady 
e-learningu. Pierwszym, najbardziej kolącym faktem jest, że 
ciężko zastąpić rzeczywisty kontakt z drugim człowiekiem 
- w tym przypadku wykładowcą. Dochodziło do nieporozu-
mień, topornego przekazywania wiedzy i wielu problemów 
technicznych – niedziałające mikrofony, kamerki czy prze-
ciążone serwery. Kierunki, w których  istotna jest wiedza 
czysto teoretyczna, stwarzały chociaż pozory radzenia 
sobie. Jednak dla studentów potrzebujących doświad-
czenia, obserwowania czegoś na własne oczy i przekła-
dania tego na praktykę ten czas był prawdziwym piekłem. 
Do tego oczywiście dochodził dyskomfort spowodowany 
odizolowaniem społecznym, rozkojarzenie i mało ruchu. 
Plecy każdego studenta prawdopodobnie wołały o pomstę 
do nieba – ile w końcu można siedzieć przy komputerze?

Z czasem jednak wszystko zaczęło wyglądać coraz le-
piej. Zarówno studenci, jak i wykładowcy przyzwyczaili 
się do panującej sytuacji i wyciągnęli wnioski. Zmieniły się 
zasady, co do spotkań online, prac mailowych i rozkładu 
czasu zajęć. Wszystko było lepiej zorganizowane i zapla-
nowane. Wciąż daleko było do perfekcji, ale chyba każdy 
zauważył zmiany na lepsze.

Pandemiczny 
koszmar 
studenta

Przedwczesne 
szczęście

Kacper Dębski Nicole Majewicz

Student vs 
nauka zdalna

Jakub Dróżdź
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Trzecia dawka dla wszystkich?
Europejska Agencja Leków 
(EMA) przypomniała, że poda-
wanie dodatkowej dawki 
szczepionki BioNTech/Pfizer 
przeciw Covid-19 jest bez-
pieczne i skuteczne. Zastrzegła 
jednocześnie, że decyzja 
o  ewentualnym podawaniu 
dawki przypominającej należy 
do krajów członkowskich UE. 
Wszystko wskazuje na to, że 
w  naszym kraju trzecia dawka 
szczepionki będzie dostępna 
dla wszystkich chętnych.

- Niektóre kraje UE rozpoczęły 
już podawanie dawek przypomina-
jących. Realizacja kampanii szcze-
pień w  Unii Europejskiej pozostaje 
prerogatywą organów zdrowia 
publicznego kierujących kampa-

niami szczepień w  każdym pań-
stwie członkowskim - oświadczyła 
EMA. – Dawka przypominająca 
preparatu firmy BioNTech/Pfizer 
jest bezpieczna i  skuteczna, po-
nieważ dane wskazują na wzrost 
poziomu przeciwciał po podaniu 
takiej dawki około 6 miesięcy po 
drugiej dawce u  osób w  wieku od 
18 do 55 lat. Obecnie nie możemy 
zaprezentować wiążących zaleceń 
dotyczących tego, kiedy i  u  kogo 
należy wdrożyć dawki przypomina-
jące - dodała EMA.

Przy tej okazji przypominamy, 
że w naszym kraju dawka przypo-
minająca podawana jest osobom 
zaszczepionym, które ukończyły 
podstawowy schemat szczepienia 
przeciwko COVID-19 w  celu po-
prawy, utrwalenia i  przedłużenia 
ochrony po szczepieniu. Mogą 

ją otrzymać osoby, które ukoń-
czyły 50. rok życia i  pracownicy 
ochrony zdrowia mający bezpo-
średni kontakt z  pacjentem, ale 
również pracownicy zawodów 
niemedycznych, w  tym personel 
pomocniczy, czy administra-
cyjny. Uprawnieni do przyjęcia 
dawki przypominającej są rów-
nież uczniowie szkół i  studenci 
uczelni, którzy podczas praktycz-
nych zajęć dydaktycznych mają 
bezpośredni kontakt z pacjentem. 
Jednak według ministra zdrowia 
Adama Niedzielskiego przesą-
dzone jest, że ostatecznie trzecia 
dawka szczepionki będzie do-
stępna dla wszystkich chętnych. 
Jak na razie trwają konsultacje 
z ekspertami, kiedy to nastąpi.

 ■ Katarzyna Gwara

Projekt czeka na cięższe czasy

Kiedy pracodawca będzie 
mógł sprawdzić, czy 
pracownik jest zaszczepiony?
Resort zdrowia stworzył projekt 
ustawy pozwalającej praco-
dawcy na sprawdzenie, czy jego 
pracownik jest zaszczepiony. 
Nie wszedł on jednak w  życie. 
Kiedy to się stanie? - Będziemy 
ten projekt trzymali na cięższe 
czasy – powiedział na antenie 
TVN24 minister zdrowia Adam 
Niedzielski.

Obecnie nie ma podstawy 
prawnej, która umożliwiłaby pra-
codawcom pytanie pracowników 
o  szczepienie przeciw COVID-19 
– wszelkie dane dotyczące zdrowia 
pracownika, z  wyjątkiem badań 
okresowych i wstępnych, objęte są 
tajemnicą lekarską. Wkrótce może 
się to jednak zmienić. Rządzący 
pracują bowiem nad nową ustawą, 
która ma dać pracodawcom możli-
wość dostępu do informacji o tym, 
czy ich pracownicy zostali zaszcze-
pieniu przeciwko COVID-19. Miało 
się to zmienić za sprawą projektu 
ustawy stworzonego przez resort 
zdrowia. - Odbywa on swoją ścieżkę 
legislacyjną. Jest już po decyzji Ko-
mitetu Stałego Rady Ministrów, 
który to zatwierdził. Teraz jest 
kolej, żeby ten projekt został wpro-
wadzony na rząd – przyznał Adam 
Niedzielski, minister zdrowia.

Dodał, że „dyskusja w  komitecie 
wskazywała na to, że trzeba ten 

projekt dopracować”. - Chociażby 
rektorzy zgłosili potrzebę, żeby 
też mieć możliwość weryfikacji 
studentów. Więc w  porozumieniu 
z ministerstwem czy bezpośrednio 
z  rektorami przygotujemy odpo-
wiednie zapisy – zastrzegł. - Bę-
dziemy ten projekt trzymali na 
cięższe czasy. Patrzymy na różne 
parametry. Nie mówię tylko o  epi-
demicznych wielkościach, ale też 
o  pewnych preferencjach społecz-
nych. Podejmowanie decyzji do-
tyczących walki z  pandemią to nie 
jest tylko podejmowanie decyzji re-
komendowanych przez ekspertów 
epidemicznych. Tu trzeba uwzględ-
niać o wiele więcej elementów – go-
spodarcze, społeczne itd. – ocenił.

 Lista osób zaszczepionych mia-
łaby być dostępna w  specjalnym 
w  systemie informatycznym. 
W jaki sposób pracodawca mógłby 
wykorzystać swoją wiedzę na 
temat pracownika? Na tej pod-
stawie mógłby podjąć ewentualną 
decyzję o  przesunięciu go do in-
nych obowiązków. Pracownik, aby 
potwierdzić, że jest zaszczepiony, 
musiałby okazać pracodawcy 
certyfikat covidowy. Rządzący 
zapewniają, że brak szczepienia 
nie mógłby być podstawą do zwol-
nienie pracownika, ani do obni-
żenia mu pensji.

 ■ Katarzyna Gwara



10. PIĄTEK-NIEDZIELA 15-17 PAŹDZIERNIKA 2021 zdrowie

PRZYJDŹ DO ODDZIAŁU 
KIND W CZĘSTOCHOWIE:

KIND to ponad 130 oddziałów w Polsce. Znajdź nas w swoim mieście na:

+ bezpłatne testy słuchu bez  
    skierowania
+ bezpłatne testowanie aparatów   
   słuchowych - otrzymaj butelkę      

sportową w prezencie* (tylko do  
29 października)

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH!
Bądź aktywny jesienią

* Regulamin promocji dostępny w oddziale KIND.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY TEST SŁUCHU:

784 079 799
www.kind.com

Jest wniosek

Będą szczepić dzieci 
poniżej 12. roku życia?

Badania koncernów - prowa-
dzone m.in. w USA i Polsce - wy-
kazały wcześniej, że zastosowanie 
1/3 zwykłej dawki szczepionki - 10 
mikrogramów - jest bezpieczne i 
prowokuje u dzieci porównywalną 
reakcję układu odpornościowego, 
co pełna dawka u dorosłych. Pfizer 
jest pierwszym w USA produ-
centem szczepionek przeciwko 
Covid-19, który zwrócił się o au-
toryzację preparatu dla dzieci w 
wieku poniżej 12 lat. - Myślę, że z 
początkiem listopada jest możli-
wość zatwierdzenia szczepionki 
Pfizer na COVID-19 dla dzieci 
w wieku od 5 do 11 lat - powie-
dział w Polsat News prezes URPL 
Grzegorz Cessak. - Oczywiście ko-
lejnym elementem jest rejestracja 
tej nowej szczepionki, ona będzie 
miała nową fiolkę, nowy skład. To 
nie jest ta sama szczepionka jak dla 
dorosłych – podsumował Grze-
gorz Cessak.

Producent szczepionki przeciw 
Covid-19 opracowanej wspólnie 
z BioNTech podał, że badanie 
obejmie do 4500 dzieci w ponad 
90 ośrodkach klinicznych w Sta-
nach Zjednoczonych, Finlandii, 
Polsce oraz Hiszpanii. Natomiast 
w Niemczech już od połowy paź-
dziernika rozpoczną się szcze-
pienia na Covid-19 dzieci poniżej 
dwunastego roku życia.

Od 27 grudnia ub.r., czyli roz-
poczęcia w Polsce programu 
szczepień przeciw COVID-19, 
podane zostały 37 991 723 
dawki – to bieżące rządowe 
dane. W pełni zaszczepionych, 
czyli dwiema dawkami prepa-
ratów od firm Pfizer/ BioN-
Tech, Moderna i AstraZeneca 
lub jednodawkowym Johnson 
& Johnson, jest 19 633 725 
osób.

Koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech poinformowały, że 
złożyły wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) 
o zgodę na stosowanie ich szczepionki przeciw Covid-19 u dzieci 
w wieku 5-11 lat. Decyzja ma zapaść w listopadzie.

Jak na razie w naszym kraju 
rodzice mogą zapisywać 
na szczepienia przeciw 
COVID-19 dzieci w wieku 
12–15 lat. Można to zrobić:

– kontaktując się z wybranym 
punktem szczepień,

– przez bezpłatną infolinię 
Narodowego Programu 
Szczepień: 989,

– wysyłając SMS na numer 
664 908 556 lub 880 333 
333 o treści: SzczepimySie,

– poprzez e-rejestrację 
dostępną na stronie głównej 
pacjent.gov.pl.Wybierz 
szybką ścieżkę e-rejestracji, 
wpisz numer PESEL Twojego 
dziecka i jego nazwisko, 
podaj numer telefonu, na 
który odbierać będziesz po-
twierdzenia, i wybierz termin 
szczepienia.

Nastolatki otrzymać mogą:
• szczepionkę Comirnaty 
firmy Pfizer przy zachowaniu 
odstępu 21 dni między 
dawkami 
• szczepionkę Spikevax 
Moderny, przy zachowaniu 
odstępu 28 dni między 
dawkami.

Katarzyna Gwara, Kacper Dębski
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Gdzie w Częstochowie znajdziemy naj-
tańsze domy? Jakie różnice są w cenach 
w  zależności od dzielnic? Sprawdzi-
liśmy!

Własny dom to świetna inwestycja – 
zwłaszcza, jeśli chcemy mieć większą ro-
dzinę. Warto więc na bieżąco śledzić rynek 
nieruchomości. Perełki wbrew pozorom tra-
fiają się naprawdę często. Obecnie w Często-
chowie najtańsze domy można zakupić już za 
180 tysięcy złotych. Natomiast najdroższe 
za 2.9 miliona złotych. Średnia cena domów 
w  ogłoszeniach sprzedaży wynosi w  przy-
bliżeniu 728 tysięcy złotych. Za metr kwa-
dratowy osoba, która chciałaby zamieszkać 
w naszym mieście, zapłaci 4036 złotych. Naj-
popularniejsze dzielnice, w  których można 
się ulokować to Lisiniec, Grabówka, Stradom 
oraz Zawodzie.

Na Lisińcu można nabyć dom już od 399 
000 złotych. Ma on 110 metrów kwadra-
towych. Natomiast na ulicy Sosnowieckiej 
można kupić nowoczesnego bliźniaka, który 
kosztuje 750 000 złotych. Ma on 4 pokoje 
i  zajmuje powierzchnię 144 metrów kwa-
dratowych. Na ulicy Tczewskiej znajdziemy 
z kolei dom kosztujący 2 550 000 złotych!

W  dzielnicy Grabówka znajdziemy na 
przykład dom kosztujący 880 000 złotych. 
Ma on 133 metry kwadratowe (4 pokoje). 
Natomiast na ulicy Średnia widnieje oferta  
za 675 000 złotych z  pięcioma pokojami. 
Całość zajmuje aż 240 metrów kwadrato-
wych. Jest też dom zajmujący powierzchnię  
650 metrów kwadratowych, który jest wy-
stawiony na sprzedaż za 2 700 000 złotych.

W  dzielnicy Stradom znajdziemy domy 
od 180 000 złotych do 750 000 złotych. 
Najtańsze z  nich mają 45 metrów kwadra-
towych, a te droższe aż 200 metrów kwadra-
towych.

Na Zawodziu mamy bardzo wiele ofert 
dotyczących sprzedaży domów. Na ulicy 
Bratniej. Możemy kupić dom o powierzchni  
89 metrów kwadratowych (3 pokoje) za  
379 999 złotych. Ciekawa jest również 
oferta z pięcioma pokojami za 365 000 zło-
tych. Dom ma 150 metrów kwadratowych.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie tu 
wyżej wymienione oferty są bez pośred-
ników. Dlatego kupujący nie powinien 
ponieść żadnych dodatkowych kosztów 
niż te, które faktycznie są zamieszczone 
w ogłoszeniu.

 ■ Kacper Dębski

budownictwo

DODATEK BUDOWLANY

Budowa domu jednorodzinnego o  po-
wierzchni zabudowy do 70 m2, brak 
konieczności uzyskania pozwolenia na 
budowę, a  także ustanawiania kierow-
nika budowy oraz prowadzenia 
dziennika budowy – m.in. takie były 
założenia Nowego Ładu. Rządzący 
twierdzili, że dzięki temu proces bu-
dowlany skróci się nawet o  kilka 
tygodni. Do pomysłu nie przychylił się 
jednak senat, który odrzucił stosowną 
ustawę.

Dziś bez zezwolenia na budowę i  kie-
rownika budowy, a  jedynie po zgłoszeniu, 
można stawiać domki mające do 35 me-
trów kw. powierzchni. Za sprawą Nowego 
Ładu miało się to zmienić. Rządzący chcieli 
bowiem, żeby budowa domu jednoro-
dzinnego o  powierzchni zabudowy do 70 
m2 była możliwa wyłącznie na podstawie 
zgłoszenia. Przy budowie domów do tego 
metrażu nie trzeba byłoby powoływać 
kierownika budowy ani też prowadzić 
dziennika budowy. Jak twierdzą rządzący, 
budowa domów bez pozwoleń to sposób na 
ograniczenie nadmiarowych formalności, 
a także oszczędność dla inwestora – co naj-
mniej kilka tysięcy złotych.

Sam proces budowlany miałby skrócić się 
nawet o kilka tygodni. W przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego decyzja o  warunkach za-

budowy dla domów do 70 m kw. wydawana 
miałaby być w  ciągu 21 dni. Jak zazna-
czyła minister, wprowadzenie uproszczo-
nych procedur nie byłoby równoznaczne 
z  zielonym światłem dla samowoli bu-
dowlanej czy stawiania nieograniczonej 
liczby domów na małej działce. Pomysł 
przewidywał bowiem pewne ograniczenia 
– na każde 1000 mkw. działki mógłby przy-
padać tylko jeden budynek. Rozwiązanie to 
miałoby zapobiegać wykorzystywaniu tego 
przepisu do budowy osiedli, bo ma on służyć 
wyłącznie indywidualnym inwestorom. Nie 
mogłyby to być to również komercyjne 
budowy, ale jednie domy dla zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkaniowych.

Senat odrzucił jednak projekt ustawy, 
która miała zapewniać możliwość budowy 
domu jednorodzinnego o  powierzchni za-
budowy do 70 m² bez pozwolenia. Jak uza-
sadniono, nowe przepisy dają inwestorom 
zbyt dużą swobodę. Senatorowie obawiali 
się, że tego rodzaju budowle byłby realizo-
wane przez osoby bez odpowiednich kwa-
lifikacji. W  efekcie ryzyko, że powstanie 
budynek zagrażający życiu mieszkańców 
byłoby bardzo duże. Za nowym prawem 
głosowało 99 senatorów. Za odrzuceniem 
nowelizacji ustawy zagłosowało 52 sena-
torów, a przeciw odrzuceniu opowiedziało 
się 47. Teraz projekt wróci do prac w Sejmie, 
gdzie będzie musiał zostać poprawiony.

 ■ Katarzyna Gwara

Znalezienie działki w okazyjnej cenie 
nie jest proste. W  niektórych rejo-
nach Polski graniczy to wręcz 
z  cudem. Na szczęście ceny działek 
w  Częstochowie są relatywnie dużo 
tańsze niż w innych miastach w Polsce 
takich jak Warszawa, Wrocław czy 
Kraków. Od czego zależy więc cena 
działek i gdzie można kupić najtańszą 
działkę w Częstochowie?

Najważniejszym punktem wyjścia w przy-
padku ceny danej działki jest jej możliwość 
zabudowy - czy można wybudować na niej 
dom i  jakie może mieć parametry. Inną 
istotną kwestią jest oczywiście jej lokali-
zacja. Położenie względem dużych miast, 
ośrodków turystycznych i  wypoczynko-
wych, odległość od sklepów, punktów 
handlowych, usługowych, szkół i  wielu in-
stytucji, z których korzysta się na co dzień. 
Ważnym czynnikiem jest także wielkość 
i kształt działki. W większości przypadków 
istnieje zasada, że im działka większa tym 
jej cena za m² powinna być niższa. Powin-
niśmy również zwracać uwagę na dostęp 
do mediów, jakość gruntów, infrastruk-

turę drogową i otoczenie działki. W takim 
razie jak wyglądają ceny Częstochowskich 
działek i gdzie można kupić je najtaniej?

Działki w  Częstochowie nie są na szczę-
ście bardzo drogie – przynajmniej w porów-
naniu do innych miast. Średnia cena za metr 
kwadratowy to 156 zł. Dla porównania we 
Wrocławiu jest to 436 zł, a  w  Warszawie 
aż 866 zł. Ceny częstochowskich działek 
w  ciągu ostatniego roku spadły o  7%, 
ale na tym koniec dobrych wiadomości. 
W  ostatnim czasie ich cena jest jednak 
coraz wyższa. Przeciętna wartość działki 
w  Częstochowie to 1 173 560 zł. Najtań-
szym rejonem jest Dźbów ze średnią ceną 
47 zł/m². Według portalu adresowo.pl jedną 
z najtańszych częstochowskich działek jest 
działka rekreacyjna na Błesznie w  cenie 
25000 zł.  Z kolei najtańsza działka budow-
lana (biorąc pod uwagę cenę za m²) jest na 
Dębiu. Koszt to 27 zł/m². Powierzchnia 
wynosi 4500 m², co daje cenę ponad  
120 000 zł za całość. Tanią działkę budow-
laną znajdziemy też w Brzezinach Małych – 
cena to 30000 zł za 400 m².

 ■ Jakub Dróżdż

Ile kosztuje dom w Częstochowie?Gdzie kupisz najtańszą działkę  
w Częstochowie?

Domy szkieletowe/kanadyjskie 
- ceny gotowych domów bez działki 
zaczynają się już nawet od około  
30 000 zł. W cenie tej otrzymu-
jemy całoroczny budynek w stanie 
surowym zamkniętym do samodziel-
nego montażu i wykończenia o po-
wierzchni 70 m². (domy szkieletowe/
kanadyjskie)

Domy z paczki 
- powierzchnia zabudowy wynosi 
65 m², a powierzchnia domu 112 m². 
Koszt takiego domu wynosi 199 900 
złotych.

Dom modułowy 
- koszt budowy domu modułowego 
w zależności od projektu i roz-
wiązań technicznych może wynosić 
od 1400 do 1800 zł za metr kwa-
dratowy, za stan surowy otwarty. 
Oczywiście można znaleźć tańsze 
i droższe wersje. Koszt budowy 
systemem tradycyjnym przeważnie 
wynosi od 1800 do 2000 zł za metr 
kwadratowy.

Domy ekologiczne 
- kosztują za 70m² do 190 000 złotych.

Domy z kontenerów
- cena całorocznych domów z konte-
nerów wynosi w przybliżeniu 3000 
zł/m² (pod klucz).

Kacper Dębski

Senat odrzucił pomysł

Co dalej z pomysłem budowy 
domu bez pozwolenia?

Kontenery 
jako 
mieszkania 
socjalne
Coraz więcej gmin stawia na zakup spe-
cjalnych kontenerów z przeznaczeniem 
na mieszkania socjalne. Na taki krok 
zdecydowała się między innymi gmina 
Poczesna.

Jeden z mieszkańców gminy Poczesna mu-
siał wyprowadzić się z domu, bo budynek 
nie nadawał się do dalszego użytkowania. 
Zaproponowano mu różne rozwiązania. 
Mężczyzna zgodził się na zakup specjalnego 
kontenera mieszkalnego, który stanął na 
jego posesji. Został on przekazany na pod-
stawie umowy najmu.

 ■ Katarzyna Gwara

Sprawdziliśmy

zdj. Urząd Gminy Poczesna
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Mieszkania z roku na rok dro-
żeją. Przygotowując się do 
zakupu - czy to z rynku wtór-
nego czy pierwotnego - trzeba 
się obecnie przygotować na 
ogromny wydatek. Na dodatek 
nic nie wskazuje na to, aby 
ceny miały wkrótce wyha-
mować...

Największą liczbę mieszkań 
na rynku wtórnym stanowią 
mieszkania dwu i trzypokojowe.  
Za mieszkanie dwupokojowe w III 
kwartale 2021 roku sprzedawcy 
średnio życzą sobie 240 000 zł.
Cena ta może wzrosnąć aż o  
75 000 zł, jeżeli nabywca zdecyduje 
się na mieszkanie trzypokojowe.

Kawalerki średnio są wystawiane 
na sprzedaż za 177 000 zł. Różnica 
cenowa pomiędzy mieszkaniem 
jednopokojowym, a dwupoko-
jowym wyniesie około 63 000 zł. 
Za większe mieszkanie z czterema 
pokojami trzeba przygotować już 
o około 74 000 zł więcej niż za 
mieszkania trzypokojowe.

Najmniejszą różnicę cenową 
można zaobserwować  pomiędzy 
mieszkaniami jedno i dwupokojo-
wymi. Wynosi ona w przybliżeniu 
35,6%. Co ciekawe, największe 
ceny za m² występuje przy miesz-
kaniach jednopokojowych, gdzie 
kwota może dosięgnąć 5 713 zł.

W dzielnicy Raków ceny 
mieszkań dwu i jednopokojowych 
wahają się od średnio 170 000 zł 
do 210 000 zł. Podobnie sprawa 
się ma w dzielnicy Tysiąclecie, gdzie 
kwoty zaczynają się od 179 000 zł, 

a kończą się średnio na kwocie  
237 000 zł. W centrum Często-
chowy ceny mieszkań zazwyczaj 
wynoszą około 250 000 zł.

W dzielnicy Częstochówka-
-Parkitka można znaleźć naj-
większą liczbę ogłoszeń mieszkań 
na sprzedaż. Ceny z rynku wtór-
nego rozpoczynają się w tej dziel-
nicy od 275 000 zł. Sprzedawcy 
wystawiają mieszkania prze-
ważnie za kwotę ponad 340 000 zł.

Rynek pierwotny również prze-
waża przede wszystkim w dziel-
nicy Częstochówka-Parkitka. 
Nic w tym dziwnego, ponieważ w 
ostatnim czasie deweloperzy zain-
westowali tam w budowę nowych 
bloków mieszkalnych. Najtańsze 
mieszkanie dwupokojowe z rynku 
pierwotnego zakupimy w dzielnicy 
Parkitka już od 225 664 zł. Ceny 
zależne są od metrażu mieszkania, 
gdzie najmniejszy wynosi 35 m2, 
a największy 74 m² i 90 m² (5 600 

zł za m²). Cena za m² wyniesie po-
tencjalnych kupców najczęściej od 
6 000 zł do 6 700 zł. Średnia cen 
za mieszkanie dwupokojowe wy-
niesie 275 737 zł.

W pozostałych dzielnicach 
można znaleźć przede wszystkim 
mieszkania trzypokojowe. Ceny 
zaczynają się od 306 000 zł (Gra-
bówka), a kończą się nawet na 
sumie 720 000 (Północ). W dziel-
nicy Lisiniec ceny rozpoczynają 
się od 440 000 zł i wzrastają aż o 
82 000 zł. Tańsze mieszkania trzy-
pokojowe znajdziemy w dzielnicy 
Stradom – 345 000 zł.

 ■ Nicole Majewicz

Źródła:
Rynek wtórny 

– https://adresowo.pl/ceny-
-mieszkan/slaskie/czestochowa/

Mieszkania Częstochowa 
- sprzedaż mieszkań | Morizon.pl

Rynek pierwotny 
Częstochowa - sprzedaż mieszkań 

| Morizon.pl

budownictwo
Sekcja mieszkaniowa

Ile zapłacimy 
za mieszkanie 
w Częstochowie?
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Mimo że świadomość spo-
łeczna w kwestii ochrony 
środowiska jest coraz częściej 
poruszana w mediach, wciąż 
wiele osób trendy ekologiczne 
kojarzy z mnóstwem wyrze-
czeń, straconym czasem i 
drogimi inwestycjami - nie-
słusznie. Ciężko w bloku 
zainstalować panele słoneczne 
na balkonie bądź dokonać in-
nych prośrodowiskowych 
zmian. Jednak warto zapoznać 
się z proekologicznymi działa-
niami, które wprowadzone do 
swojej codzienności nie dość, 
że pomogą środowisku to 
także naszemu portfelowi. Nie 
ważne czy mieszkamy w domu 
jednorodzinny czy bloku - mo-
żemy zrobić coś dla dobra 
wszystkich.  

Kuchenne

rewolucje

Pierwszorzędną 
i chyba najprostszą 

p r o e k o l o g i c z n ą 
czynnością w naszej 

kuchni jest wymiana 
plastikowych rekla-

mówek na płócienne torby. 
Taką torbę łatwo można zwinąć 

i schować na później a jest wie-
lokrotnego użytku. Dodatkowo 
materiałowa torba może zostać 
zakupiona z nadrukiem symboli-
zującym nasze przekonania – na 
przykład ekologiczne.

Artykuły wielokrotnego użytku 
to chleb powszedni dla ekolo-
gicznych mieszkań - wielorazowe 
woreczki, pudełka i słoiki na 
żywność, ściereczki zamiast pa-
pierowych ręczników, woreczki 
strunowe do mrożenia oraz me-
talowe słomki to produkty, któ-
rych możesz używać cały czas 
bez przeszkód.

Przy gotowaniu warto posłu-
giwać się prostymi zasadami, 
które pozwolą w pełni funkcjo-
nalnie korzystać z kuchni. Bycie 
oszczędnym w tej kwestii za-
czyna się już w sklepie. Warto nie 
kupować ton jedzenia na zapas 
(że chyba maja długi okres waż-

ności), trzymać się listy zakupów, 
sprawdzać daty ważności poży-
wienia oraz zwracać uwagę na 
rodzaj opakowania. Wiedza, jak 
przechowywać jedzenie będzie 
także bardzo przydatna – dzięki 
niej będziemy mieć pływ na świe-
żość pożywienia i szybkość jego 
psucia. Mrożenie to świetne roz-
wiązanie, gdy mamy pewność, 
że czegoś już nie zjemy. W taki 
sposób możemy na jakiś czas 
przedłużyć trwałość produktów. 
Co do samego gotowania, staraj 
się nie marnować jedzenia i gotuj 
z tego co zostało w lodówce. W 
internecie znaleźć można mnó-
stwo przepisów z kategorii zero 
waste. W miarę możliwości piecz 
kilka dań na raz i przygotowuj 
dania jednogarnkowe.

Inwestycja w zmywarkę, mimo 
zużycia prądu pozwala zaosz-
czędzić nie tylko wodę, ale i czas. 
Pamiętaj aby oszczędność była 
naprawdę efektywna należy wy-
pełniać ją do końca. Warto zre-
zygnować z zbędnych urządzeń 
AGD i zainwestować w te energo-
oszczędne.

Ekologia w łazience

Podstawowym problemem w 
większości łazienek jest uży-

walność wody. Pranie, kąpiele 
i prysznice kosztują wiele. Jak 
więc zaoszczędzić na rachunkach 
i przyczynić się do dbałości o śro-
dowisko? Przede wszystkim warto 
zainwestować w perlator. To małe, 
proste i niedrogie urządzenie, 
które napowietrza strumień wody, 
przez co ogranicza się jej zużycie. 
Innym sposobem jest ograniczenie 
korzystania z wanny i kąpieli na 
rzecz pryszniców. Kabiny pryszni-
cowe mają wiele zalet, jak choćby 
opcje szybkiego odświeżenia się, 
dużo większa oszczędność wody 
czy możliwość zainstalowania 
tego sprzętu nawet w najmniejszej 
łazience. Dbać o wodę można rów-
nież poprzez zainstalowanie odpo-
wiedniego systemu spłukującego. 
Przykładowe stelaże podtynkowe 
posiadają możliwość wyboru, jaką 
ilością wody spłukujemy nieczy-
stości. Należy pamiętać także o 
najprostszych czynnościach, jak 
przyjrzenie się własnym nawykom, 
dokładnemu zakręcaniu kranów, 
czy regularnego sprawdzania 
szczelności instalacji. Nieszczelny 
kran, z którego woda ścieka z 
częstotliwością jednej kropli na 
sekundę, oznacza straty roczne 
sięgające 5 tys. litrów. Mnożąc 
ten wynik przez ilość mieszkań, w 
których  taka sytuacja może wy-
stępować, mamy swój własny kra-
nowy wodospad Niagara.

Ekologiczna łazienka to także 
taka, w której znajdą się odpo-
wiednie środki czyszczące. Coraz 
częściej rezygnuje się z gotowych 
produktów dbania o czystość, a le-
piej postawić na substancje, które 

z dużym prawdopodobieństwem 
znajdziesz w domu. Warto używać 
np. octu, sody oczyszczonej, cy-
tryny, spirytusu salicylowego albo 
olejków eterycznych. Kosmetyki 
najlepiej kupować w szklanych 
opakowaniach, które będzie 
można wykorzystać później do 
własnych wyrobów.

Inne sposoby na ekologiczne

mieszkanie

Najłatwiejszym sposobem 
oszczędzania energii to stoso-
wanie żarówek energooszczęd-
nych lub LED. Pamiętanie o 
wyłączaniu światła po sobie i in-
nych domownikach, wietrzeniu 
mieszkania tylko przy zakręco-
nych kaloryferach oraz używaniu 
listew z wyłącznikami prądu.

Bądź kreatywny! Wykorzystuj 
to, co już masz. Daj temu drugie 
życie albo przekaż dalej. Niektóre 
pozostawione w piwnicy meble 
tylko czekają na renowację, od-
malowanie i wykorzystanie w 
innym celu. Możesz wykorzystać 
stare przedmioty i stworzyć z nich 
coś zupełnie nowego. Odwiedzaj 
pchle targi i antykwariaty - oddaj 
lub sprzedaj zamiast wyrzucać.

Wszystkie te czynności nie 
muszą kosztować wiele, zarówno 
czasu jak i pieniędzy. Istnieje 
wiele sposób, jak żyć ekolo-
gicznie nawet w bloku. Pamiętaj, 
dbając o środowisko, dbasz także 
o siebie i innych.

 ■ Jakub Dróżdż

budownictwo

Płytki elewacyjne

Produkty termoizolacyjne
z włókien ceramicznych

MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE
- prostki i kliny
- materiały nieformowane
( zaprawy, betony )
- wyroby dla energetyki
 i kotłów

MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE S.C.
ul. Legionów 100

42-200 Częstochowa 
tel./fax: 34/360 12 48

tel. kom. 609 186 222
e-mail:ogniotrwalecz@op.pl

www.materiały-ogniotrwale.pl

Ekologiczne mieszkanie

Jak żyć w zgodzie z naturą 
w miejskim zgiełku?
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Decydując się na dom zgodny 
z naturą, powinno się prze-
myśleć zakup okien 
energooszczędnych. Jest to 
niezbędny element dla wszyst-
kich, którzy chcą być eko.

W przypadku okien w domu eko-
logicznym istotny jest nie tylko ich 
rodzaj, ale i sam montaż. Powin-

niśmy więc zwrócić uwagę na m.in. 
wielkość i rozmieszczenie okien, 
ich parametry oraz ich położenie 
względem światła.

Dobrze przemyślane rozloko-
wanie okien pozwala na efek-
tywne wykorzystanie światła 
słonecznego, tym samym ograni-
czając stosowanie światła sztucz-
nego. Obniży to koszty związane 

z zużyciem energii. W domach 
energooszczędnych i pasywnych 
okna powinny się znaleźć na po-
łudniowej elewacji. Zapewni to 
dodatkowe ogrzewanie domu za 
pomocą energii słonecznej.

Przy wyborze okien powinno 
zwrócić się uwagę na współ-
czynnik UF i UW wyrażane w W/
(m²*K). Oba współczynniki odpo-

wiadają za przenikanie 
ciepła. Im niższa war-
tość współczynnika, tym 
lepiej. Są one bardzo 
ważne przy wyborze no-
wych okien, ponieważ 
straty cieplne spowodo-
wane przez okna, mogą 
być dość wysokie. Sza-
cuje się, że przez okna 
może uciekać od 15 do 
25% ciepła. Dlatego do-
brym wyborem są okna 
energooszczędne, które łączą 
ekologiczność z ekonomicznością. 
W Polsce wartość UW nie może 
przekraczać 1,3 W/(m²*K). Naj-
nowocześniejsze technologie po-
zwalają  na produkowanie okien o 
UW dwukrotnie lepszym. Oknami 
energooszczędnymi można na-
zwać okna, których współczynnik 
UW wynosi mniej niż 1 W/(m²*K), 
a najlepiej by nie przekraczał on 
0,8 W/(m²*K).

Wybierając okna energo-
oszczędne, ważne jest, by skupić 
uwagę m.in. na profil okienny i 
izolacyjność cieplną, za którą od-
powiedzialny jest, wcześniej wspo-
mniany współczynnik UF. Profil 
okienny powinien osiągać izola-
cyjność cieplną nieprzekraczającą 
1,1 W/m²k. Głębokość profilu rów-
nież jest ważna. Im głębszy on jest, 
tym cieplejsze jest okno. Kolejnym 
elementem przed dokonaniem 

wyboru jest obecność szyby z po-
trójnym oszkleniem, która jest wy-
pełniona gazem szlachetnym np. 
argonem lub kryptonem. Rodzaj 
szkła, z którego wykonane są okna, 
także jest kluczowy. Dobrym roz-
wiązaniem będzie wybranie szyb, 
które zapewniają przepuszczal-
ność większej ilości światła i ciepła 
do wewnątrz. Ponadto warto 
sprawdzić ramkę dystansową. W 
energooszczędnych oknach nie 
może ona być aluminiowa. Naj-
lepszym materiałem będzie two-
rzywo sztuczne lub stal szlachetna.

Nie zapomnijmy o certyfikacie 
izolacyjności cieplnej okna. Trzeba 
na nim sprawdzić, kto wydał ta-
kowy certyfikat, czy stwierdza on 
izolacyjność cieplną dla całego 
okna (a nie samej szyby) oraz czy 
wyceniane dla nabywcy okno 
zgadza się z oknem przedsta-
wionym w certyfikacie.

 ■ Nicole Majewicz

budownictwo
Dom w zgodzie z naturą

Energooszczędne okna - oszczędność na lata
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MDM Energy 

Producent domów 
energooszczędnych 
prefabrykowanych  
w konstrukcji szkieletowej 
drewnianej.

Wykorzystując nowoczesne technologie 
między innymi takie jak linia produkcyjna 
szwedzkiej firmy Randek budowane przez 
nas domy w hali produkcyjnej powstają 
szybciej niż te wykonywane metodą tra-
dycyjną. Tego typu budownictwo cechuje 
wyższa funkcjonalność, energooszczęd-
ność, co niewątpliwie w obecnych czasach 
wpływa na poprawę domowego budżetu. 

Za sprawą naturalnego surowca oraz do-
skonałej technologii udało się opracować 
dom z szeregiem zalet:

Oszczędność – zastosowanie nowocze-
snych prefabrykatów drewnianych zna-
cząco redukuje koszty budowy domu i 
jego eksploatacji.

Krótki czas budowy – Technologia pre-
fabrykowanych domów mieszkalnych 
zasadniczo skraca czas budowy nieru-
chomości. Użycie gotowych elementów 
konstrukcyjnych ogranicza do minimum 
prace mokre i eliminuje konieczność wy-
konania przerw technologicznych, co jest 
konieczne w tradycyjnym budownictwie.

Zdrowy mikroklimat – taki mikroklimat 
zapewnia wyłącznie drewno, które rów-
nież jest znakomitym elementem kon-
strukcyjnym. Właściwości drewna tworzą 
zdrowy i przyjemny klimat pozbawiony 
wilgoci, ze świeżym i czystym powietrzem. 

Brak sezonowości – budując prefabryko-
wany dom mieszkalny nie jesteś zależny 
od sezonu.  Prace budowalne możesz pro-
wadzić o każdej porze roku, również zimą 
przy ujemnych temperaturach. 

Energooszczędność – prefabrykowane 
domy mieszkalne cechują się wysoką ener-
gooszczędnością. Dzięki zastosowaniu 

technologii szkieletowej konstrukcja 
ścian i dachu w całości jest wypełniona 
izolacją cieplną.

Cisza spokój – drewno w połączeniu z 
grubą warstwą izolacyjną zapewnia wy-
soką ochronę akustyczną, chroni przed 
hałasem z zewnątrz oraz tłumi dźwięki 
powstające w środku.

Ekologiczne materiały – drewno jest 
najbardziej ekologicznym materiałem 
budowlanym znanym od tysiącleci i z 
powodzeniem stosowanym w różnych 
zakątkach globu. Jego produkcja oraz pro-
dukcja pozostałych elementów domu nie 
wpływa negatywnie na środowisko. 

Łatwość przebudowy – konstrukcja 
domów drewnianych sprawia, iż w za-
kresie aranżacji wnętrza a nawet przebu-
dowy ogranicza cię tylko wyobraźnia.

Trwałość i wytrzymałość – dom w kon-
strukcji drewnianej wbrew krążącej opinii 
cechuje się wysoką trwałością oraz wy-
trzymałością. Drewno konstrukcyjne 
KVH, które stosujemy jest niezwykle wy-
trzymałe, elastyczne, posiada wysoką od-
porność na ogień i bardzo długo opiera się 
procesom starzenia 

Lekka konstrukcja – w tej technologii do 
minimum ograniczona zostaje wielkość 
fundamentów dzięki czemu ich koszt jest 
niższy. Lżejsze materiały przekładają się 
także na mniejszy koszt ich transportu na 
budowę.

I najważniejsze – ta technologia stwo-
rzona jest dla zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, rekuperacji, pomp ciepła 
czy też elektrycznych mat grzewczych. 

Wychodząc naprzeciw proekologicznym trendom i zmianom w prawie bu-
dowlanym, które zaostrzają wymogi energooszczędności w budownictwie 
zaprojektowaliśmy w ramach brandu MDM Energy innowacyjne produkty, 
jakimi są projekty domów prefabrykowanych energooszczędnych, tanich 
w budowie. W ten sposób pragniemy dać możliwość komfortowego i eko-
logicznego życia w najbardziej intymnej przestrzeni jaką jest własny dom.

MDM 90

kuchnia z salonem
34,5 m²
wiatrołap
5,9 m²
pom. gosp.
2,7 m²
w.c.
1,9 m²
łazienka
4,5 m²
pokój
12,7 m²
pokój
12,1 m²
pokój
11,2 m²
korytarz
6,4 m²

suma: 91,9 m²

MDM 80

kuchnia z salonem
26,6 m²
wiatrołap
5,1 m²
pom. gosp.
2,8 m²
w.c.
1,5 m²
łazienka
4,9 m²
sypialnia
12,2 m²
pokój
11,8 m²
pokój
9,1 m²
korytarz
5,3 m²

suma: 79,3 m²

Realizujemy różnego rodzaju projekty zgodnie z potrzebami klientów, 
 a nasi architekci i projektanci opierając się na doświadczeniu potrafią  

przygotować ofertę „uszytą na miarę potrzeb”

Kontakt: +48 535 393 323
biuro@mdmenergy.pl

Jesteśmy do państwa dyspozycji

cena od: 254,842,00 PLN 

cena od: 266,764,00 PLN 
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Coraz więcej osób i firm decy-
duje się na zieloną energię, 
czerpaną z promieni słonecz-
nych. Dofinansowania do 
instalacji fotowoltaicznych 
sprawiają, że jest to bardzo 
dobra inwestycja na lata. Do-
datkowo fotowoltaika 
pozytywnie wpływa na środo-
wisko. Co warto wiedzieć o 
samych panelach fotowoltaicz-
nych i ich montażu?

Fotowoltaika to dziedzina tech-
niki, która zajmuje się przetwa-
rzaniem światła słonecznego na 
energię elektryczną. Wszystko 
dzięki panelom słonecznym wyko-
nanym z krzemu, które przechwy-
tują jednostki światła i wprawiają 
w ruch elektrony, co na koniec daje 
nam prąd stały. Następnie prąd 
stały trafia do inwertera solarnego, 
który zmienia go na prąd zmienny, 
zasilający urządzenia elektryczne. 
Energia wytworzona przez insta-
lację fotowoltaiczną zużywa się w 
pierwszej kolejności. Jej nadmiar 
przesyłany jest do sieci publicznej 
przez licznik dwukierunkowy. Gdy 
zwiększy się nasze zapotrzebo-
wanie na prąd, możemy go uzyskać 
z sieci publicznej w ciągu jednego 
roku. Tym sposobem magazynu-
jemy energię elektryczną w sieci 
na podstawie systemu odpustów.

Montując panele słoneczne, po-
winno się przemyśleć ich liczbę. 
Zamontowanie odpowiedniej 
liczby paneli, pozwala obniżyć 
koszty związane z zakupem prądu 
nawet o 90%. Instalacja fotowol-
taiczna powinna być dostoso-
wana do zużycia prądu w danym 
domu. Najczęściej oblicza się to 
na podstawie rachunków za prąd 
z całego roku. Pozwala to na do-
branie paneli o odpowiedniej 
mocy i powierzchni. Dobrze jest 
uwzględnić możliwy wzrost zapo-
trzebowania na energię. W przy-
padku niekorzystnej ekspozycji 
paneli na dachu należy wybrać 
panele o większej mocy. Nie każdy 
dach nadaje się do instalacji paneli 
fotowoltaicznych, warto więc po-
myśleć zwróceniu się o pomoc do 
specjalistów, którzy doradzą nam 
w kwestii montażu paneli.

Panele słoneczne zazwyczaj 
montuje się na dachach, tak by 
były skierowane na południe lub 
zachód. Poza dachem można je 
również montować na gruncie. 
Przy instalacji paneli na gruncie 
używa się specjalnych stelaży, by 
umożliwić jak najlepszy kąt na-
chylenia oraz by zoptymalizować 
położenie instalacji względem 
nasłonecznienia. Co trzeba wziąć 
pod uwagę przed wybraniem 
miejsca montażu paneli? Przede 
wszystkim panele powinny mieć 
zapewnione miejsce największego 
nasłonecznienia. Trzeba pamiętać, 
by unikać wszelkich zaciemnień, 
które obniżą efektywność paneli. 
W przypadku posiadania małej 
działki złym pomysłem będzie in-
stalacja paneli, tak by ograniczały 
naszą przestrzeń komfortu. Z kolei 
w przypadku, gdy nad dachem 
wiszą gałęzie, a nasze podwórko 

jest bardzo nasłonecznione, to 
odpowiedź nasuwa się sama. Tam, 
gdzie słońce, tam dobrze jest za-
instalować panele słoneczne. 
Przy wybieraniu miejsca insta-
lacji fotowoltaicznej można wziąć 
pod uwagę również estetykę oraz 
wygodę czyszczenia. Instalując 
panele na dachu, trzeba nastawić 
się na utrudniony dostęp na dach, 
gdy na gruncie można łatwo prze-
glądać i konserwować. Jednak z 
drugiej strony deszcz może czy-
ścić panele za nas. Koszty również 
mogą się różnić. W przypadku 
dodatkowych rusztowań (grunt 
lub dach o niewystarczającym na-
chyleniu) koszty instalacji mogą się 
zwiększyć.

Inwestując w fotowoltaikę, 
można skorzystać z wielu form 
finansowania. Najczęściej są 
to dotacje z ogólnokrajowych 
programów rządowych. Można 
również uzyskać lokalne dofi-
nansowania, pożyczki czy ulgi 
podatkowe. Od 1 lipca 2021 roku 
w ramach programu „Mój Prąd 
3.0” można uzyskać do 3000 zł 
dotacji do fotowoltaiki. Dofinan-
sowanie jest przeznaczone dla 
osób fizycznych, produkujących 
energię elektryczną ze słońca na 
własne potrzeby. Dotacja pozwoli 
na sfinansowanie do 50% kosztów 

zakupu i montażu instalacji foto-
woltaicznej o mocy 2 do 10 kWp. 
Cena dofinansowanie zmalała o 2 
tysiące złotych w porównaniu do 
poprzedniego roku. Tłumaczone 
jest to spadkiem cen paneli foto-
woltaicznych, jak i kosztów ich 
montażu. Sama dotacja nie jest 

objęta podatkiem. Można z niej 
skorzystać, jeżeli projekt naszej in-
stalacji był ukończony przed złoże-
niem wniosku o dofinansowanie, a 
sama instalacja fotowoltaiczna nie 
została zakupiona i zamontowana 
wcześniej niż 1 lutego 2020 roku. 
Dodatkowo można skorzystać z 

ulgi termomodernizacyjnej i odli-
czyć od podatku koszty instalacji, 
które nie zostały sfinansowane za 
pomocą programu. Niestety nie 
można połączyć programu „Mój 
prąd 3.0” z programem „Czyste 
Powietrze”.

 ■ Nicole Majewicz

budownictwo
Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne – co i jak?



PIĄTEK-NIEDZIELA 15-17 PAŹDZIERNIKA 2021  17.

Uwaga mieszkańcy woje-
wództwa śląskiego! Wszystkie 
piece niespełniające wymagań 
dotyczących ochrony środo-
wiska muszą zostać 
wymienione do końca roku. Od 
1 stycznia 2022 roku śląskie sa-
morządy będą surowo karać 
tych, którzy nie zrobili nic, by 
na czas wymienić stary piec.

- Będą kontrole i będą też kary dla 
tych, którzy mogli, a nic dotąd nie 
zrobili, by zmienić swoją kotłownię, 
a tym samym wpłynąć na po-
prawę jakości powietrza na Śląsku 
– stwierdzają zgodnie samorzą-
dowcy. - Oceny jakości powietrza 
dokonuje się strefach. Takich stref 
jest pięć – przypomniała Jolanta 
Prażuch, dyrektor Departamentu 
Ochrony Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego dodając, że wszędzie wy-
kazywane jest przekroczenie norm, 
a głównym powodem jest sektor 
komunalno-bytowy.

Dlatego konieczne było stwo-
rzenie prawa miejscowego 
ograniczającego stosowanie 
wskazanych paliw, a także urzą-
dzeń, w jakich są one spalane. 
Właśnie temu służy uchwała an-
tysmogowa.

- Program zakłada, że do 2026 
roku osiągniemy cel związany 
z wymianą instalacji. Skutecz-
ność realizacji uchwały zależy 
od sprawozdawczości. Musimy 
mieć informację o liczbach i po-
wierzchniach budynków, gdzie 
wymieniono źródła ciepła lub 
przeprowadzono termoderni-
zację. Ważne jednak są kontrole. 
Trzeba sprawdzać, co jest spalane. 
Nakładane kary i mandaty także 
powinny być ujęte w sprawoz-

daniu – dodała Jolanta Prażuch.
Z danych wynika, że postęp wy-

miany kotłów jest znaczący. - W 
2020 roku odnotowaliśmy aż 
czterokrotny wzrost. Wymienio-
nych zostało ponad 80 tysięcy 
kotłów, najczęściej na kotły ga-
zowe – poinformowała Jolanta 
Prażuch.

Jak przyznaje Kamil Gamza, 
właściciel firmy Hegam zaintere-
sowanie ekologicznym źródłami 
ciepła jest spore. - Na wymianę 
„kopciuchów” ludzie mieli pięć 
lat. Obecnie brakuje pomp ciepła 
– podkreśla. - Kotły klasy piątej 
z mocą 38 kw kosztują 11,500 
netto, z 20 kw 9,500 netto, a z 26 
kw 10 000 złotych. Na kotły klasy 
piątek czeka się do dwóch mie-
sięcy. Obecnie jedyne, które są w 
produkcji to te z firmy Mitsubishi 
– dodaje.

Uchwała antysmogowa nakłada 
na właścicieli posesji obowiązek 
wymiany pieca centralnego 
ogrzewania na ekologiczne 

źródło ciepła. Chodzi o wymianę 
kopciuchów, czyli pieców star-
szych niż dziesięć lat lub tych, 
które nie posiadają tabliczki zna-
mionowej. Czas na to właściciele 
posesji mają do końca tego roku. 
Od stycznia straże miejskie będę 
miały prawo karać tych, którzy do 
uchwały się nie zastosowali.

Na łagodniejsze traktowanie 
mogą liczyć ci, którzy zawarli 
umowę przyłączeniową odpo-
wiednio wcześniej, a gestor sieci 
nie zdążył jeszcze zrealizować 
inwestycji, albo rozpoczęli fi-
nansowanie inwestycji wymiany 
ciepła, ale jest ona w trakcie re-
alizacji, oraz dla tych, którzy mają 
opóźnienia w wymianie ciepła w 
związku z realizacją programów 
dofinansowujących osoby ubogie 
energetyczne, a te opóźnienia 
nie wynikają z ich winy. W takich 
sytuacjach kara nie zostanie nało-
żona, będzie czas na zakończenie 
inwestycji, ale potem będzie 
trzeba przygotować się na po-
wtórną kontrolę.

budownictwo

 ■ Katarzyna Gwara

Uwaga

„Kopciuchy” muszą zniknąć!

Od 1 lipca działa Centralna 
Ewidencja Emisyjności Bu-
dynków. Wraz z jej urucho-
mieniem nałożono na nas 
obowiązek rejestracji źródeł 
spalania paliw i ogrzewania 
budynków. Każdy budynek, 
który posiada źródło ciepła 
lub spalania paliw do 1 MW 
należy zgłosić, wypełniając 
odpowiednią deklarację. Znaj-
dziemy ją na stronie www.
zone.gunb.gov.pl Deklarację, 
która dotyczy źródła ciepła i 
spalania paliw, które zostało 
uruchomione przed 1 lipca, 
należy złożyć w terminie 12 
miesięcy (czyli najpóźniej do 
30.06.2022 r.). Dla nowego 
źródła ciepła, które zostało 
uruchomione po 1 lipca, 
deklarację należy złożyć w 
terminie 14 dni. Każdy wła-
ściciel/zarządca  budynku lub 
lokalu ma obowiązek złożyć 
taką deklarację. Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego 
poinformował, że do CEEB 
trafiło już ponad 340 tys. 
deklaracji dotyczących źródła 
ogrzewania w domach.

Na 4 października złożono 
314 923 deklaracji w sys-
temie CEEB, w tym:

Deklaracji typu A – 301 455

Deklaracji typu B – 13 468 
42130 złożonych przez 
urzędnika, a 172793 online

Liczba deklaracji ze wskaza-
niem domu jednorodzinnego: 
274 264 

Liczba deklaracji ze wskaza-
niem budynku wielolokalo-
wego: 33 328

Liczba deklaracji dla źródeł 
ciepła uruchomionych:
Przed 1 lipca: 293825

Po 1 lipca: 21098

Liczba kotłów na paliwo stałe 
w podziale na klasy kotła:
Ekoprojekt: 4919

Klasa 3: 23834

Klasa 4: 15477

Klasa 5: 30452

Poniżej klasy 3 lub brak infor-
macji: 71735

Rodzaj paliwa dla kotłów na 
paliwo stałe:
Drewno kawałkowe: 72763

Inny rodzaj biomasy: 2178

Pellet drzewny: 17389

Węgiel i paliwa węglopo-
chodne: 107950

Zgodnie z zapisami uchwały 
antysmogowej kotły, których 
eksploatacja rozpoczęła się 
przed 1 września 2017 r., 
podlegają okresowi przejścio-
wemu, zależnemu od wieku i 
klasy posiadanej instalacji:

• kotły z 2006 r. i starsze, lub 
bez tabliczki znamionowej na-
leży wymienić do 31 grudnia 
2021 roku. Zgodnie z zapi-
sami uchwały są to instalacje 
eksploatowane w okresie 
powyżej 10 lat od daty ich 
produkcji lub nieposiadające 
tabliczki znamionowej

• kotły od 2007 r. do 
2012 r. należy wymienić do 31 
grudnia 2023 roku. Zgodnie 
z zapisami uchwały są to 
instalacje eksploatowane w 
okresie od 5 do 10 lat od daty 
ich produkcji,

• kotły od 2013 do 
31.08.2017 r. należy wy-
mienić do 31 grudnia 2025 
roku. Zgodnie z zapisami 
uchwały są to instalacje eks-
ploatowane w okresie do 5 lat 
od daty ich produkcji,

• instalacje spełniające 
wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określonych 
dla klasy 3 lub klasy 4 według 
normy PN-EN 303-5:2012 
należy wymienić do 31 
grudnia 2027.

• Kominki, piece i inne 
instalacje, które wydzielają 
ciepło bądź wydzielają ciepło 
i przenoszą je do innego no-
śnika, należy wymienić do 31 
grudnia 2022 roku.



18. PIĄTEK-NIEDZIELA 15-17 PAŹDZIERNIKA 2021 budownictwo



PIĄTEK-NIEDZIELA 15-17 PAŹDZIERNIKA 2021  19.

Ekologiczne podejście do 
życia wkracza w niemal 
wszystkie obszary. Zbudo-
wanie domu z wyłącznie 
ekologicznych materiałów 
nie jest już żadnych wyzwa-
niem. Istnieje też coraz 
więcej sposobów na ekolo-
giczne ogrzewanie wnętrza.

Do najpopularniejszych ekolo-
gicznych sposobów ogrzewania 
domu zaliczamy pompy ciepła.  
Rozwiązanie to jest bardzo sku-
teczne, ale i... najdroższe. Urzą-
dzenia czerpią zapasy ciepła ze 
słońca, gruntu oraz wody. Może 
więc działać cały rok. Pompa 
nie generuje spalin, dlatego jest 
znacznie lepszym wyborem niż 
piec węglowy. Dodatkowe plusy 
to fakt, że wystarczy podłączyć 

ją do prądu. Przyrząd ten jest 
bezobsługowy i nie ma potrzeby 
go czyszczenia. Pompa jest w 
pełni bezpieczna. Zapewnia też 
100-procentowe zapotrzebo-
wanie na energię.

Kolejny system, na który warto 
zwrócić uwagę, to kolektory sło-
neczne. Jest to system grzewczy 
wspierany przez instalację elek-
tryczną. Jest on najbardziej wy-
dajny przy dobrej i słonecznej 

pogodzie. Nie oznacza to jednak, 
że przy pochmurnej przestanie 
działać. Niektórzy producenci 
oferują w swoim asor-
tymencie kolektory 
rurowe oraz próżniowe, 
które pozyskują energię 
z rozproszonego światła. 
W tym przypadku za-
letą jest fakt, że nie po-
trzebują dodatkowego 
miejsca – wystarczy 
ułożyć je na dachu. Są 
bezobsługowe, jedynie 
czego wymagają to czysz-
czenia. Dodatkowo w se-
zonie letnim zapewniają 
100 % zapotrzebowanie 
na ogrzewanie. Wadą ko-
lektorów słonecznych jest 
fakt, że w okresie jesiennym i zi-
mowym mogą nie sprostać zapo-
trzebowaniom na ciepło.

Dużą popularnością cieszą się 
również kotły na pellet, czyli eko-
logiczne piece na paliwo stałe. 
Czym jest pellet? To biopaliwo, 
które składa się z trocin drzew li-
ściastych lub iglastych. Całkowicie 
przyjazne dla środowiska. Atutem 
tego kotła jest fakt, że w łatwy 
sposób się go czyści, a na pewno 
łatwiej niżeli z osadu węgla. Jest 
bardzo prosty w obsłudze, po-
nieważ posiada dużą pojemność 
i jedna dawka paliwa starczy na 
kilka dobrych tygodni.

Wszystkie wyżej wymienione 
przykłady są skuteczne, aczkol-
wiek pamiętajmy, że ogrzewanie 
należy dopasować do wielkości 
budynku. Zwrócimy również 
uwagę na nasze zapotrzebowanie 
na energię. Na korzyść ekolo-
gicznego ogrzewania przemawia 
również fakt sięgnięcia po róż-
nego rodzaju dofinansowania. 
Wbrew pozorom drogie systemy 
mogą być korzystne dla domo-
wego budżetu.

Czemu zdecydować się na tego 
rodzaju ogrzewanie? Odpowiedź 
jest prosta – dla środowiska, a co 
za tym idzie, dla nas wszystkich..

 ■ Kacper Dębski

budownictwo

Nowoczesne instalacje

Ekologiczne ogrzewanie: na jakie rozwiązanie postawić?

zdj. HEGAM
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Drzwi. Jedne z ważniejszych 
elementów w mieszkaniach. 
Dzięki nim mamy zapewnioną 
prywatność. Jednocześnie 
chronią nas przed nieproszo-
nymi gośćmi. Skąd jednak 
wiedzieć, które drzwi wybrać? 
Andrzej Lisowski, właściciel 
firmy Uniprofil tłumaczy, na co 
powinniśmy zwrócić szcze-
gólną uwagę.

- Najważniejsza jest estetyka, 
kolor oraz materiał, z którego 
chcemy mieć drzwi – przyznaje 
Andrzej Lisowski. - Dodatkowymi 
czynnikami jest również okres, ile 
takowe drzwi mają służyć. Gdy wy-
bierzemy metalowe, są w stanie 
służyć nawet do dwudziestu lat. 
Sprawa wygląda inaczej, kiedy wy-
najmujemy mieszkanie. Typowo dla 
studentów oferuję się tańsze za-
mienniki, na jeden, dwa sezony, aby 
później móc je wymienić – dodaje.

Jednym z ważniejszych ele-
mentów przy wyborze drzwi jest 
współczynnik przenikania ciepła. 
Precyzuje on, ile gorącego powie-
trza będzie się ulatniać z domu. 
Im jest niższy czynnik, tym wystę-
pują mniejsze szkody. Wybierając 
drzwi, które mają chronić nas przed 
chłodem, w pakiecie można dokupić 
dodatkowe wyposażenie, takie jak 
próg z przekładką termiczną, który 
redukuje utraty ciepła. Istotną kwe-
stią jest też ochrona przed hałasem. 

Warto zwrócić na to uwagę, szcze-
gólnie, gdy zamieszkamy przy 
ruchliwej i tłocznej ulicy. Infor-
macja ta nie zawsze jest podawana 
przez producentów, a więc w tym 
przypadku należy poprosić o radę 
sprzedawców.

Drzwi wejściowe powinny być 
również odporne na różne wa-
runki atmosferyczne. Tutaj należy 
więc zwrócić uwagę na klasę – im 
wyższa, tym są one bardziej wo-
doszczelne. Drzwi mają nam także 
zapewnić odpowiednią ochronę. 
W tym przypadku jest ona ozna-
czona literami A, B oraz C – przy 
czym ta ostatnia, to najwyższa 
klasa bezpieczeństwa.

Jeśli decydujemy się iść o krok 
dalej i kupić drzwi antywłama-
niowe, zwróćmy uwagę na za-
wiasy. W tym przypadku najlepiej 
sprawdzą się, co najmniej trzy. Uzu-
pełnić je można w zamki drzwiowe z 
ryglami, wręg francuski, bolce anty-
włamaniowe oraz klamki chroniące 
zamek przed rozwierceniem.

Nieco innymi kryteriami powin-
niśmy kierować się wybierając 
drzwi do wnętrza. Tu istotną 
kwestią jest grubość ścian. Poza 
tym zastanówmy się, czy chcemy 
doświetlić ciemniejsze pomiesz-
czenia. Jeśli tak, to postawmy na 
drzwi szklane.

Do tego dochodzi również kwestia 
bezpieczeństwa - drzwi w łazien-
kach, kotłowniach lub toaletach 

powinny otwierać się na zewnątrz. 
W innych miejscach możemy po-
stawić również na te otwierające 
się do wewnątrz. Istotny jest też 
ich wygląd –  wyborów kolorów 
może nas przyprawić o zawrót 
głowy. Ważne, aby drzwi pasowały 
do konkretnego pomieszczenia, 
jak i wystroju całego mieszkania.

budownictwo

SOLARO ul. Katowicka 10
42-262 Kolonia Poczesna
tel. 34 323 94 79
tel. kom. 691 389 144
email: biuro@solaro-poczesna.pl

www.solaro-poczesna.pl

DOSTARCZAMY
TYLKO MARKOWE
ROZWIĄZANIA!

FOTOWOLTAIKA
KOLEKTORY SŁONECZNE

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

Gdy drzwi nie możesz odszukać, 
wystarczy tylko zapukać

 ■ Kacper Dębski
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Piec centralnego ogrzewania to 
podstawa dla komfortu użyt-
kowników domu oraz kosztów 
eksploatacji budynku. Zakup 
kotła powinien być dobrze za-
planowany, przemyślany i 
dostosowany do indywidual-
nych potrzeb. Istotny jest 
rodzaj kotła, specyfika jego za-
silania oraz dodatkowe 
funkcje. Poniżej prezentujemy 
podstawowe informacje i za-
sady, którymi powinniśmy 
kierować się podczas wyboru 
pieca centralnego ogrzewania 
do domu jednorodzinnego.

Sposób zasilania pieca

Kwestią pierwszorzędną, na 
którą powinniśmy zwrócić uwagę 
przy zakupie pieca, powinien być 
sposób jego zasilania. Typ paliwa 
ma wpływ na ceny ogrzewania, 
komfort obsługi pieca oraz emisje 
spalin. Najczęściej wybieramy:

Piec węglowy 
– to typ kotła na paliwo stałe, 
który wciąż cieszy się dużą po-
pularnością. Jest tak głównie 
ze względu na atrakcyjne ceny 
i niskie koszty ogrzewania bu-
dynku. Podstawową wadą jest 
konieczność regularnego dokła-
dania opału i kontroli paleniska. 
Najwygodniejszą alternatywą są 
piece nadmuchowe, wyposażone 
w sterowniki. Zapewniają dobre 
parametry grzewcze i utrzymują 
stałą temperaturę w palenisku 
przez długi czas. Trzeba pamiętać 
jednak, że jest to opcja, której da-
leko do ekologicznej.

Piec na ekogroszek 
– tego typu kocioł to dobra alter-
natywa dla tradycyjnych pieców 
węglowych. Dzięki niewielkiej 
zawartości siarki, popiołu oraz 
szkodliwych substancji jest to 
wybór, który nie zanieczyszcza 
środowiska. Dużą zaletą jest 
także wygodniejsze użytkowanie 

i wysoka sprawność, dzięki której 
bardzo dużo produkowanej 
energii zamieniane jest w ciepło. 
Mimo spadających cen wciąż jest 
to droższa alternatywa niż piec 
węglowy – za wydajny piec tego 
typu trzeba liczyć się z kosztami 
około 4000 zł.

Piec na pellet 
– to coraz popularniejsze rodzaje 
kotłów, które charakteryzują się 
niskimi kosztami eksploatacji. Po-
siadają one zazwyczaj podajniki 
(ślimakowe lub pneumatyczne) 
i duże zbiorniki paliwa. Istotną 
niedogodnością jest konieczność 
posiada dużej przestrzeni, w 
której składujemy paliwo.  Dobre 
jakościowo piece tego typu na-
będziemy za około 7000 złotych. 
Piece z podajnikiem pneuma-
tycznym mogą przenosić paliwo 
z kilkunastu metrów, co rozwiąże 
problem z magazynowaniem go, 
lecz koszt takiego pieca to około 
10 000 złotych.  

Kocioł gazowy 
– to także bardzo popularna opcja 
w domach jednorodzinnych. 
Gwarantuje optymalną tempe-
raturę w pomieszczeniach oraz 
jest bardzo wygodny w obsłudze. 
Wyróżnia się możliwością roz-
budowy oraz niższymi cenami 
eksploatacji niż w przypadku 
kotłów elektrycznych. Wśród 
rodzajów wyróżnia się kotły wi-
szące lub stojące, z zamkniętą lub 
otwartą komorą spalania. Warto 
zaznaczyć także, że mogą być one 
zasilane zarówno gazem ziem-
nych, jak i płynnym. Koszt ta-
kiego pieca waha się od 5000 do  
15 000 złotych.

Kocioł jednofunkcyjny  
czy dwufunkcyjny?

W ofertach handlowych znaj-
dziemy jednofunkcyjne i dwufunk-
cyjne piece. Jednofunkcyjny to 
tańsza alternatywa i służy on do 
ogrzewania wyłącznie pomiesz-
czeń. Zazwyczaj posiada niedużą 
moc i jest tańszy. Dwufunkcyjny 
piec oprócz ogrzewania pomiesz-
czeń, służy także do ogrzewania 
wody użytkowej. Ma on tak zwany 
priorytet ogrzewania wody. Wy-
jaśniając – piec, jeśli jest zapo-
trzebowanie na wodę, będzie ją 
podgrzewał w pierwszej kolej-

ności. Centralne ogrzewanie zo-
stanie uruchomione dopiero po 
spełnieniu pierwszego priorytetu. 
Jest to wygodne rozwiązanie, 
które zmniejsza rachunki za ogrze-
wana wodę. Kotły dwufunkcjyjne 
mogą być jednak droższe niż jed-
nofunkcyjne odpowiedniki.

Sprawdź zapotrzebowanie  
budynku na ciepło

Piec powinien być dobrany ade-
kwatnie do zapotrzebowania bu-
dynku na ciepło. Moc najłatwiej 
ustalić adekwatnie do parametrów 
określonych w projekcie budow-
lanym. W przypadku starszych 
zabudowań określenie zapotrze-
bowania na energię cieplną bu-
dynku może być problematyczne. 
Jeśli nie dysponujemy odpowied-
nimi obliczeniami, można założyć, 
że zapotrzebowanie energetyczne 
wynosi:

- 140 do 160 W/m² – w słabo za-
izolowanych budynkach wybudo-
wanych przed 1980 rokiem.

- 80 do 100 W/m² – w przypadku 
słabo zaizolowanych budynków 
powstałych w okresie pomiędzy 
1980, a 1995 rokiem.

- 60 do 80 W/m² – w przypadku 
budynków powstałych po roku 
1995.

 ■ Jakub Dróżdż

Sprawdź

Na co zwrócić uwagę kupując piec 
centralnego ogrzewania?
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Nie tylko wiosna jest odpo-
wiednim czasem na sadzenie 
roślin. W początkowych mie-
siącach jesieni dobrze jest 
zaplanować rozsad drzew i 
krzewów ozdobnych, owoco-
wych lub założenie trawnika. 
Niektóre rośliny wręcz po-
winny być sadzone właśnie o 
tej porze roku. Jakie?

Jesień wiąże się z dość... zakrę-
coną pogodą. Raz pada, raz świeci 
słońce. Wbrew pozorom rośliny 
„lubią” tę porę roku. I nie straszne 
im nawet przymrozki! Dlaczego? 
Przede wszystkim jesienią jest 
mniejsze ryzyko upałów oraz 
dzień jest krótszy, przez co ro-
śliny nie przebywają tak długo na 
słońcu. Większe opady deszczu 
zapewniają roślinom odpowiednią 

wilgotność gleby. A my przy okazji 
oszczędzamy na wodzie. Dzięki za-
pewnieniu tego czynnika rozwija 
się system korzeniowy, co skut-
kuje bezproblemowym zimowa-
niem. Rośliny zasadzone jesienią, 
na wiosnę świetnie rozpoczną 
okres wegetacyjny, przez co będą 
obficie kwitnąć.

Roślinami, które lubią tę złotą 
porę roku, są np. drzewka i krzewy 
owocowe, takie jak jabłonie, 
grusze, agresty, porzeczki czy 
jeżyny. Z drzew i krzewów liścia-
stych można przykładowo sadzić 
buki, tawuły, berberysy, a z igla-
stych m.in. świerki, cisy, sosny, 
jałowce. Róże, wrzos pospolity, 
chryzantemy i astry jesienne także 
dobrze się przyjmą o tej porze 
roku. Nie można zapomnieć o za-
sadzeniu cebul roślin kwitnących 

wiosną, takich jak krokusy, nar-
cyzy, tulipany i kosaćce cebulowe. 
Okres jesienny jest również dobry 
dla sadzenia krzewów w celu two-
rzenia np. żywopłotu.

Do sadzenia jesienią należy wy-
brać duże i twarde cebule, bez 
uszkodzeń wyrządzonych przez 
szkodniki. Nie zapomnijmy o od-
powiedniej głębokości sadzenia 
cebul – powinna ona odpowiadać 
na trzem wysokościom cebuli.

Przygotowując się do sadzenia, 
powinno się namoczyć korzenie 
roślin, by były one dobrze na-
wodnione. Trzeba też pamiętać 
o odpowiednim przekopaniu i 
odchwaszczeniu ziemi. Po zasa-
dzeniu roślin obficie je podlewamy, 
a na koniec przycinamy części nad-
ziemne.

Warto wysłać ściółką ziemię 
wokół nowo posadzonych roślin, 
aby uchronić kwiaty przed utratą 
wilgoci i przemarznięciem. W tym 
celu poleca się przekomposto-
waną korę, torf ogrodniczy lub 
kompost.

 ■ Nicole Majewicz

Zbliżająca się zima może nie-
korzystnie wpłynąć na stan 
naszych mebli ogrodowych. Jak 
sobie poradzić? Jak ochronić 
wyposażenie na zewnątrz?

Meble z drewna są w stanie 
wytrzymać bardzo dużo, aczkol-
wiek musimy o nie w odpowiedni 
sposób zadbać. Jesienią więc 
najlepiej je porządnie wyczyścić 
za pomocą wody z lekkim de-
tergentem i miękkiej ściereczki. 
Kolejnym etapem będzie ich 
wysuszenie. Możemy również 
sięgnąć po specjalne impregnaty 
zabezpieczające przed mroźną 
porą roku. Tego rodzaju mebli 
nie możemy pozostawić na ze-
wnątrz. Najlepiej przechowywać 
je w garażu. W pomieszczeniu 
musi być odpowiednia wilgot-
ność powietrza oraz wentylacja. 
Można je również przykryć, ale w 
tym przypadku potrzebny będzie 

materiał oddychający.
A jak sprawy mają się z wyposa-

żeniem metalowym? Kruszec ten 
jest bardzo wytrzymały, ale jego 
największym mankamentem jest 
pojawiająca się rdza. Wszystko 
to za sprawą zimy, aczkolwiek da 
się tego uniknąć poprzez dobrą 
pielęgnację. Priorytetem w tym 
przypadku jest odpowiednie 
wyczyszczenie, a gdy pojawi się 
potrzeba – również nałożenie za-
bezpieczającej farby. Ze względu, 
że jest to ciężki asortyment, to 
najlepiej przykryć je odpowiednią 
narzutą, ale warto pamiętać, że 
zanim to zrobimy, meble muszą 
być suche.

A co, jeśli chodzi o technorattan 
i plastik? Jak sprawy miewają się 
z nimi podczas zimy? Są to naj-
bardziej „przyjemne” meble ogro-
dowe. Idealny dla osób, które nie 
chcą się zbytnio przemęczać przy 
porządkach. Warunki pogodowe 
nie powinny zniszczyć tego w 

żaden sposób, aczkolwiek brak do-
brego zabezpieczenia może przy-
spieszyć ich zużycie się. Ważnym 
punktem jest ich wyczyszczenie 
mebli przed zimną. Wystarczy do 
tego tylko woda i delikatny środek 
czyszczący. Warto je również 
schować pod pokrowcami.

Ludzie, którzy kupują meble do 
swojego ogrodu, robią to z bardzo 
prostego powodu – aby na wiosnę 
miło się z nich korzystało. Dlatego 
warto dbać o swoje rzeczy, aby 
służyły nam przez kilka dobrych 
lat. Zawsze przyjemniej jest usiąść 
w swoim ogrodzie. Jedząc do tego 
kiełbaski z grilla i przy okazji spę-
dzając czas miło z rodziną.

 ■ Kacper Dębski

Jesień w  twoim 
ogrodzie to pora 
roku, która 
w  większości 
polega na 
pracach pie-
lęgnacyjnych. 
Mimo tego, że 
nie jest to naj-
ł a t w i e j s z a 
praca - jest ona 
konieczna. Przed 
nastaniem mrozów 
trzeba bowiem dobrze przy-
gotować ogród do zimy. O czym 
więc musisz pamiętać? Jakie 
prace musisz wykonać 
w okresie jesiennym?

Zbierz owoce,  
warzywa i nasiona

Zbiory większości plonów przy-
padają na jesień. To właśnie wtedy 
zachwycamy się smakiem m.in. 
jabłek, gruszek, śliwek, winogron. 
Także warzyw korzeniowych jak 
np. marchwi, pietruszki, buraka, 
cebuli lub selera. Dojrzałe są także 
już orzechy laskowe i orzechy wło-
skie. Należy pamiętać o  zbiorze 
nasion roślin jednorocznych, które 
przydadzą się na przyszłość.

Zabezpiecz rośliny  
przed mrozem

Przed pierwszymi przymrozkami 
należy pamiętać, że jesień dla nie-
których roślin może być zabójcza. 
Wszystkie rośliny typowo poko-
jowe, które zostały wystawione na 
parapet czy taras w okresie letnim, 
trzeba zabrać do domu. Jeśli zro-
bisz to za późno istnieje ryzyko, że 
przez różnice temperatur, roślina 
będzie miała problemy z  szokiem 
termicznym.

Jeśli chcesz, by twoje rośliny 
przetrwały chłodną jesień w ogro-
dzie - zabezpieczyć należy także 
ziemię wokół nich Wyściel ją korą, 
trocinami, gałązkami bądź liśćmi. 
W  przypadku roślin o  bardzo 
wysokiej wrażliwości na chłód, 
dobrym pomysłem jest usypanie 
kopczyka z  ziemi ogrodowej. Wy-
konać należy go wokół rośliny na 
wysokości około 40 cm. Swoich 
zielonych ulubieńców można 
także osłaniać przewiewnym ma-
teriałem. Należy pamiętać jednak, 

żeby przed tym dobrze 
je podlać.

Podlewaj  
rośliny!

Mimo tego, że 
jesień rzadko 

przynosi upały, 
nie można zapo-

minać że wtedy 
nasze rośliny także 

potrzebują podlewania. 
Istotne jest to szczególnie w przy-
padku roślin zimozielonych i  igla-
stych. Wyparowują one wodę, 
której nie są w  stanie uzupełnić, 
nawet gdy ziemia jest zamarznięta. 
Ogród powinniśmy podlewać aż 
do do momentu, gdy zamarznie 
ziemia. Jesień to także dobry mo-
ment na przekopanie działki, usu-
nięcie chwastów i  spulchnienie 
gleby.

Zwalczaj szkodniki  
i choroby swoich roślin!

Musisz baczniej przyglądać się 
twoim roślinom. Kiedy zauważysz 
u nich zmiany chorobowe, przytnij 
zarażone pędy, a  zniekształcone 
przez chorobę liście wyrzuć. Ro-
śliny zaatakowane przez grzyby, 
opryskaj środkami grzybobój-
czymi jeszcze przed nadejściem 
pierwszych mrozów.

Przed szkodnikami najlepiej za-
bezpieczyć się jeszcze zanim się 
pojawią. Jeśli jednak zauważymy, 
że zostały zaatakowane, nie trzeba 
od razu wykorzystywać prepa-
ratów chemicznych, a wykonać do-
mowe mikstury z wykorzystaniem 
ziół i warzyw.

Nie zapomnij o zgrabianiu 
i koszeniu!

Liście mogą spowodować żó-
łknięcie i  gnicie połaci trawy, 
a  następnie powstawanie dziur 
w  trawniku, dlatego należy je re-
gularnie zgrabiać. Po ich zebraniu 
najlepiej zrobić kompost. Nato-
miast trawa powinna być koszona, 
dopóki rośnie i  nie ma mrozu. 
Pamiętaj jednak, że powinna być 
ona przycięta na około 5 cm. Za 
krótkie koszenie może przyczynić 
się do osłabionej odporności, a za 
wysokie do rozwinięcia się chorób 
w źdźbłach traw.

 ■ Jakub Dróżdż

Które rośliny wybrać

Jesienne nasadzenia

Meble ogrodowe

Nie daj się zimie!

Czego potrzebuje 
twój ogród jesienią?
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zare-
jestrowane np. Fiat 125p, 126p , 
Trabant , Wartburg , Zaporożec , 
Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena 
i inne tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u 
kupię np. WFM , WSK , SHL , OSA, 
JUNAK , KOMAR , MZ , motoryn-
ka i inne  tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nie-
uzywany lub z minimalnym prze-
biegiem , zapomniany zastaly w 
garazu, tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę garaż. Ul. Św. Rocha 
Tel. 34 362 94 27

 O Wynajmę M2 38,5 m², cena  
1100 zł z czynszem + media.  
Parkitka. Tel. 889 688 039

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygo-
dami  i ogrodem, w dzielnicy 
podjasnogórskiej w Częstocho-
wie. Tel. 600 703 956

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

SPRZEDAM
 O Dom piętrowy, działka 1600 m²,  
ul. Św. Rocha 121. Tel. 34 362 94 27

 O 3 pokoje z kuchnią na Alei Wojska  
Polskiego , pierwsze piętro  
tel. 794 575 418

 O Dom w szeregowej zabudowie: 
Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykończe-
nia. Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

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

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

 O Grunty rolne 0,8911 ha w Wyso-
ka Lelowska / gmina Żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

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

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

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

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

 O Błotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

 O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiór-
ki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.  
Tel. 798-258-531

 O Drzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi harmonijkowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi do łazienki prawe 70, z 
wzorem i szybką, bez ościeżnicy w 
b. dobrym stanie, może być z 
transportem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

 O Drzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,  
tel. 501 109 822

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

 O Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi 
CAFE TREVISO, b.dobra, 200 zł,   
tel. 697 272 102

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 
1010, dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 O Maszyna do szycia przemysłową, 
marki „minerva” - stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 O Meble w dobrym stanie - szafa, 
regał, szafka, regał nad szafkę, 

stolik, stolik pod TV, laptop  
- Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 O Meble w dobrym stanie, „norwe-
skie”  tel. 508 747 290

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

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

 O Radio+cd+magnetofon+2 głośni-
ki 2x25W + głośnik basowy,   
300 zł, tel. 697 272 102

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

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

 O Telefon OPPO A12, czarny,  
zakupiony w salonie.  
Częstochowa, tel. 503 775 955

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

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

 O Toaleta kompaktowa 
– używana w bdb. stanie,  z „Koła”.  
Tel. 501 109 822

 O Toaleta kompaktowa - kompletna ty-
pu warszawskiego, wyjście od dołu.

 O Umywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 + szafka biała.  
tel. 501 109 822

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

 O  Węgiel ekogroszek luzem i wor-
kowany z dostawą pod podany ad-
res na terenie Częstochowy i oko-
lic . Tel. 601 495 165

 O Wzmacniacz gitarowy 30W lam-
powy typu VOX, b.dobry, 500 zł, 
 tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

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

 O Firma Tacho poszukuje pracowni-
ka do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

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

 O Podejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp. Tel. 536 512 396

 O Podejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp. tel. 508 747 290 

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

USŁUGI

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

 O Podejmę prac dodatkową; pra-
cownika gospodarczego, ogrody, 
posesje, porządki itp. Gliwice.  
tel. 502 918 616

 O Flash gsm profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych oraz nawi-
gacji gps. Częstochowa, al. Wolno-
ści 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

INNE

 O Trening pamięci, uwagi, myślenia 
logicznego i twórczego, od 6 do 
106 lat. Tel. 668 814 587

 O Wolny lat 54, bezdzietny, nieza-
leżny finasowo pozna panią. Pani 
może posiadać dzieci.   
Tel. 660 006 217

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

SZYBKA GOTÓWKA za:SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, RTV 

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

Al. NMP 1,  tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8,  tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16,  tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6,  tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam fotel
ginekologiczny

tel. 609 990 750
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KIA SPORTAGE 
1.6E, rok prod. 2017,  
gwarancja, kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

74.900 zł 

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

169.900 zł

VW PASSAT  
2.0 D, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

74.900 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

MAZDA 6 
2.5 E, rok prod. 2018,  
automat, I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

114.900 zł

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

77.900 zł

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

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 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 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 94.900 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
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                       39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       109. 000 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł

MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.800 zł
OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  24.000 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 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 zł
RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, F-VAT     

 44.900 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, 

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

 59.900 zł
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 15 października 2021

Myszkowscy policjanci spotkali 
się z uczniami Liceum Ogólno-
kształcącego. Mundurowi 
przygotowali dla młodzieży 
ciekawe prelekcje na temat 
bezpieczeństwa młodych kie-
rowców. Tłumaczyli, na czym 
polega i jak ważna jest odpo-
wiedzialność i pokora za 
kierownicą. Na koniec każdy 
uczeń mógł przymierzyć alko-
gogle i narkogogle symulujące 
stan po spożyciu alkoholu i 
narkotyków.

O tym, jak młodzi kierowcy 
mogą bezpiecznie zdobywać 
doświadczenie na drodze, mieli 
okazję dowiedzieć się uczniowie 
uczęszczający do myszkowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego. - Po-
licjanci poświęcili młodzieży wiele 
uwagi, przekazując swoje cenne 
doświadczenia związane z bezpie-
czeństwem, głównie w ruchu dro-
gowym. Nie zabrakło informacji 
w zakresie prowadzonej nowej 
kampanii profilaktycznej mysz-
kowskich policjantów pod hasłem: 
„Brać to umierać, żyć to wybierać” 
– mówi asp. sztab. Barbara Po-

znańska, oficer prasowy mysz-
kowskich policjantów. Mundurowi 
tłumaczyli młodzieży, jakim za-
grożeniem są środki odurzające, 
szczególnie dla kierowców. - Omó-
wiono też obowiązujące od nie-
dawna nowe przepisy związane z 
korzystaniem z hulajnóg elektrycz-
nych, urządzeń transportu osobi-
stego i urządzeń wspomagających 
ruch, a także nowe przepisy zwięk-
szające bezpieczeństwo pieszych 
na drogach, ujednolicające do-
puszczalną prędkość na obszarze 
zabudowanym oraz związane z za-
chowaniem minimalnego odstępu 
między pojazdami – dodaje.

Uczniowie dowiedzieli się też 
o wymaganych kategoriach 
uprawnień w zależności od wieku 
kierowcy i pojemności silnika jed-
nośladu, o korzyściach płynących z 
posiadania odpowiedniego stroju 
na motorze i przede wszystkim 
używania kasku ochronnego, co 
młodzi ludzie często bagatelizują. 
Na koniec każdy uczeń mógł przy-
mierzyć alkogogle i narkogogle 
symulujące stan po spożyciu alko-
holu i narkotyków.

 ■ Katarzyna Gwara

Myszków

Z młodym kierowcą  
w drodze po doświadczenia

zdj. KPP Myszków
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 OPęka bariera 6 zł

Według portalu e-petrol 
w  okresie 11-17 października 
2021 r. prognozy detalicznych 
cen paliw za litr to: 6,02-6,15 zł 
za Pb98, 5,86-5,99 zł za Pb95, 
5,80-5,93 za olej napędowy oraz 
3,03-3,15 za LPG. Niektóre stacje 
już w tym momencie przekroczyły 
„magiczną” barierę 6 zł za litr.

Dla przypomnienia ostatnia tak 
rekordowa średnia cena za pa-
liwo miała miejsce w  2012 roku. 
Średnio litr Pb95 kosztował 5,88 
zł, litr oleju napędowego - 5,81 zł, 
a litr gazu - 2,86 zł.

 OWkrótce 7 zł za litr paliwa?

Aktualnie niski kurs złotego 
wobec dolara, wrastające ceny 
gazu ziemnego oraz niepewna 

sytuacja na rynkach powodują, 
że ceny paliw mogą wzrosnąć 
jeszcze bardziej. {odwyżki nie 
ominęły także autogazu, którego 
cena równa 3,11 zł/l osiągnęła 
nowy rekord.

- Poziom cen ropy i paliw będzie 
w  okresie najbliższych tygodni 
zależał od sytuacji popytowo- 
podażowej, zwłaszcza w  seg-
mencie paliw opałowych. Jeśli 
ceny ropy Brent wzrosną w  oko-
lice 90 dolarów za baryłkę, a złoty 
nie umocni się wobec dolara, mu-
simy liczyć się ze wzrostem cen 
w  okolice 6,20 złotego za litr lub 
powyżej - tłumaczyła dla TVN24 
Biznes Urszula Cieślak, dyrektorka 
marketingu w  BM Reflex. - Jeśli 
polska waluta się nie umocni i  za 
dolara będziemy płacić w  okolicy  
4 zł, a cena ropy dalej będzie rosnąć 
i dojdzie do poziomu 120 dolarów 
za baryłkę, to za paliwa w  Polsce 
będziemy płacić 7-7,50 zł za litr  
- skomentował w rozmowie z TVN 
Dawid Czopek z Polaris FIZ.

 ■ Jakub Dróżdż

motoryzacja
Wielkie zmiany na budowie A1

Koniec jazdy w układzie 1+1!
Zakończył się kolejny etap 
prac na budowanym odcinku 
autostrady A1 między Piotr-
kowem Trybunalskim 
i  Kamieńskiem. Drogowcy 
wprowadzili nową organizację 
ruchu w  układzie 2+2. Tym 
samym na całej trasie od Tu-
szyna do węzła Częstochowa 
Północ kierowcy mają do dys-
pozycji po dwa pasy ruchu 
w każdym z kierunków.

- Zdecydowanie poprawi się 
przepustowość na tym od-
cinku, a  dzięki temu poprawie 
ulegnie komfort jazdy. Kolejną 
nowością dla kierowców na 24-ki-
lometrowym odcinku pomiędzy 
Piotrkowem Trybunalskim i  Ka-
mieńskiem jest uruchomienie 
w  pełnym zakresie węzła Ka-
mieńsk (połączenie A1 z  drogą 
wojewódzką nr 484) – podkre-
ślają przedstawiciele GDDKiA. 
Oznacza to, że na trasie zniknie 
ostatnie „wąskie gardło”, co bez 
wątpienia dodatkowo poprawi 
płynność jazdy. 

 OTo nie koniec dobrych wieści  
z A1

To nie koniec zmian, które rady-
kalnie wpłyną na poprawę prze-
jazdu przez budowaną autostradę 
A1. Już w  przyszłym tygodniu 
drogowcy udostępnią 6 km nowej, 
zachodniej jezdni (od granicy 
województw w  kierunku połu-
dniowym) na odcinku od granicy 
województwa śląskiego i  łódz-
kiego do węzła Częstochowa 
Północ.  

- Będzie to oznaczało, że kie-
rowcy jadący w  stronę Katowic 
będą mieli do dyspozycji trzy pasy 
ruchu, czyli docelowy przekrój 
nowej trasy. Jadący w  przeciwną 
stronę będą nadal dysponowali 
dwoma pasami ruchu. Pozostałe 
dwa będą wykorzystywane je-
dynie do kontynuacji prac przez 
wykonawcę, co zdecydowanie 
wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa na tym odcinku w  trakcie 
prowadzonych prac – wyjaśniają.

 OWkrótce trzy pasy na 
kolejnym odcinku...

Za kilka tygodni planowane jest 
definitywnie zakończenie prac na 
odcinku od Radomska do granicy 
woj. śląskiego i łódzkiego i ten 7-ki-
lometrowy fragment drogi stanie 
się pełnoprawną autostradą, gdzie 
będzie można poruszać się po 
trzech pasach ruchu w każdym kie-
runku z prędkością do 140 km/h.

 O ...i kolejne jezdnie w pełnym 
przekroju

W  tym roku kierowców czekają 
jeszcze dwie poważne zmiany 
dotyczące odcinków autostrady 
A1 na terenie województwa 
łódzkiego: Tuszyn - Piotrków 
Trybunalski Południe i  Kamieńsk 
- Radomsko. Na obu mają być 
dostępne obie jezdnie w  pełnym 
przekroju, czyli kierowcy będą 
mieli do dyspozycji dwie jezdnie po 
trzy pasy ruchu. Pozostałe prace, 
jakie będą do wykonania, nie po-
winny w żaden sposób ograniczać 
przejazdu. 

Historyczny rekord

Ceny paliw jeszcze wyższe?
Ceny paliw na stacjach benzy-
nowych są coraz wyższe i nic 
nie wskazuje na to, aby w naj-
bliższym czasie sytuacja miała 
się poprawić. Ponad 6 zł za litr 
Pb95 lub oleju napędowego ma 
się stać naszą codziennością. 
Na tym jednak nie koniec! Naj-
mroczniejszy scenariusz 
przewiduje nawet 7 zł za litr.

BP
DIESEL - 5,99 ZŁ

ULTIM. DIESEL - 6,16 ZŁ
95 - 5,96 ZŁ
98 - 6,30 ZŁ

LPG - 3,14 ZŁ

ORLEN
DIESEL - 6,19 ZŁ
DIESEL - 6,09 ZŁ

95 - 6,09 ZŁ
98 - 6,19 ZŁ

LPG - 3,22 ZŁ

CRAB
ON - 5,76 ZŁ

ONFF - 5,96 ZŁ
95 - 5,76 ZŁ
98 - 6,96 ZŁ

Uwaga

Plaga pijanych kierowców!
Każdego dnia policjanci w 
całym kraju zatrzymują co naj-
mniej 200 pijanych kierowców! 
Od początku roku złapano już 
ponad 70 tysięcy osób jadących 
na podwójnym gazie.

Ponad połowa ze wszystkich za-
trzymań to ujawnienie stanu nie-
trzeźwości, czyli przestępstwa 
oznaczającego, że kierowca miał 
w organizmie ponad 0,5 promila 
alkoholu. Co to oznacza w prak-
tyce? W zdecydowanej większości 
przypadków nie są to „wczorajsi” 
imprezowicze, ale osoby, które po 
pijanemu, z pełną premedytacją, po-
stanowiły wybrać się na przejażdżkę. 
Oczywiście nic to nie zmienia i nie ma 
żadnego usprawiedliwienia dla tych, 
którzy „zmieścili się” w granicy ozna-
czającej wykroczenie, czyli stanie po 
użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 pro-
mila w organizmie).

Jedynym światełkiem w tunelu jest 
fakt, że ilość wypadków drogowych 
z udziałem użytkowników dróg bę-
dących pod działaniem alkoholu w 
ostatnim 10-leciu wyraźnie spadła. Z 
poziomu 4 972 zdarzeń w 2011 roku 

do 2 540 w 2020 roku. Z policyjnych 
statystyk wynika, że wypadki w ruchu 
drogowym spowodowane przez nie-
trzeźwych stanowią 9 proc. ogółu. - W 
2020 roku uczestnicy ruchu będący 
pod działaniem alkoholu i innych nie-
dozwolonych środków spowodowali 
2 121 wypadków, w których zginęło 
314 osób a rannych zostało 2 308 
osób – podają stróże prawa. Najlicz-
niejszą grupę sprawców wypadków 
stanowili kierujący pojazdami. Z ich 
winy doszło do 1 656 wypadków, 
w których zginęło 216 osób, a ran-
nych zostało 1 847 osób. W odnie-
sieniu do ogólnej liczby wypadków 
spowodowanych przez kierujących, 
będący pod działaniem alkoholu 
stanowili oni 7,9 proc. W grupie kie-
rujących, którzy byli pod działaniem 
alkoholu, największe zagrożenie dla 
bezpieczeństwa stanowili kierujący 
samochodami osobowymi - spo-
wodowali 1 075 wypadków (64,9 
proc. wypadków spowodowanych 
przez kierujących pod działaniem 
alkoholu). Co ciekawe, osoby bę-
dące pod wpływem alkoholu najczę-
ściej powodują wypadki w soboty  
(20,3 proc.) i niedziele (19,5 proc.).

 ■ Katarzyna Gwara
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Włókniarz Częstochowa

Klub podziękował Świderskiemu
Eltrox Włókniarz Częstochowa 
w  sezonie 2022 z  nowym tre-
nerem. Funkcję tę obejmie 
doświadczony szkoleniowiec Lech 
Kędziora, który pracował z często-
chowskim zespołem już w  2017 
roku. Klub podziękował trenerowi 
Piotrowi Świderskiemu, który 
w  minionym sezonie prowadził 
biało-zielonych.

- Zarząd oraz zawodnicy Eltrox 
Włókniarza Częstochowa dziękują 
trenerowi Piotrowi Świderskiemu za 
współpracę w  sezonie 2021. Nasze 
zawodowe drogi się rozeszły, ale 
doceniamy i  dziękujemy za poświę-

cony czas oraz energię w  prowa-
dzeniu drużyny w rozgrywkach PGE 
Ekstraligi. Cała społeczność Włók-
niarza Częstochowa życzy Trenerowi 
wszystkiego najlepszego i  powo-
dzenia w  dalszej pracy zawodowej. 
Do zobaczenia! - poinformował 
klub na swojej stronie internetowej. 
Przypomnijmy, że Lech Kędziora 
prowadził już częstochowski ze-
spół w  rozgrywkach PGE Ekstraligi 
w  2017 roku. Wtedy też “Lwy” za-
kończyły sezon na 5. miejscu. – Dziś 
startujemy dokładnie z  tej samej 
pozycji. Cele są jednak inne. Przy-
szedł czas, żeby z  tym zespołem, 
który mamy obecnie, awansować do 
fazy play-off – zapowiedział nowy 

szkoleniowiec Włókniarza. Lech Kę-
dziora swoją przygodę z żużlem roz-
począł w  1978 roku. Występował 
wówczas jako zawodnik w  GKM-ie 
Grudziądz i bronił barw tego zespołu 
niemal przez całą karierę, czyli do 
1991 roku, z  przerwą na występy 
w  Ostrovii Ostrów w  sezonie 1986. 
– Jego największych sukcesem był 
awans do finału Indywidualnych Mi-
strzostw Polski na torze w Gorzowie 
Wielkopolskim w  1984 roku. Po za-
kończeniu kariery zawodniczej był 
trenerem m.in. w GKM-ie Grudziądz, 
Starcie Gniezno, Polonii Piła, Wy-
brzeżu Gdańsk, Gwardii Warszawa, 
Orle Łódź oraz Polonii Bydgoszcz  
– informuje klub.

Arena Zielona-Energia.com

Młodzieżowcy trenują  
w najlepsze

Mecz wyjazdowy

Raków Częstochowa  
vs. Śląsk Wrocław

Akademia Sportów Walki Wataha

Sukces dla Wilków

Sezon 2021 w  Częstochowie dobiegł końca, jednak 
młodzieżowcy nie odpoczywają.  - Aby osiągnąć sukces, 
należy trenować gdy tylko pojawiają się takie możli-
wości – podkreśla Włókniarz Częstochowa i  zgodnie 
z tą myślą organizuje treningi dla młodzieży  na Arenie 
Zielona-Energia.com.

W  minioną środę na częstochowskim obiekcie stawili się 
zarówno trenerzy jak i  najmłodsi zawodnicy, aby wspólnie 
“pokręcić kółka” i  nie wypaść z  odpowiedniego rytmu. - Od 
lat w  Częstochowie jednym z  najważniejszych aspektów jest 
szkolenie młodzieży, czego skutki możemy już obecnie oglądać 
na żywo śledząc poczynania naszych juniorów zarówno na 
arenie krajowej jak i międzynarodowej. Sezon 2021 obfitował 
w  olbrzymie sukcesy drużynowe oraz indywidualne poszcze-
gólnych zawodników. Pod wodzą fachowców już teraz trenują 
następcy, którzy z tygodnia na tydzień robią niemałe postępy 
– zapewnia klub.

W najbliższą sobotę 16 października Czerwono - Niebieskich 
czeka wyjazdowy mecz ze Śląskiem Wrocław. Początek spo-
tkania zaplanowano na godz. 20:00.

Sobotni rywal Rakowa obecnie zajmuje piąte miejsce w tabeli 
po rozegraniu 10 meczów w ramach rozgrywek PKO Ekstraklasy. 
Częstochowski zespół ma z kolei na swoim koncie o jeden punkt 
więcej i zajmuje czwartą lokatę przy 9 rozegranych spotkaniach. 
Starcie obu tych drużyn na Stadionie Śląska Wrocław będzie 
z pewnością dobrym i emocjonującym widowiskiem. Najbliższy 
domowy mecz Czerwono-Niebiescy rozegrają z  Bruk-Bet Ter-
maliką Nieciecza 23 października o  godz. 12:30  na stadionie 
przy Limanowskiego 83. W poniedziałek rozpoczęła się otwarta 
sprzedaż biletów na to spotkanie w ramach 12. kolejki PKO BP 
Ekstraklasy. Klub przypomina, że bilety można nabyć online pod 
adresem bilety.rakow.com, jak również stacjonarnie w  sklepie 
Rakowa w Galerii Jurajskiej w godzinach 10:00-22:00 oraz kasie 
biletowej przy Limanowskiego 83 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 16:00 - 20:00 oraz w sobotę w godzinach 09:00 – 
19:00. - Liczymy na Wasz głośny doping i dużą frekwencję, bo to 
właśnie trybuna „młyn” w każdym meczu przy #L83 daje sygnał 
do ataku naszej drużynie – informuje klub.

10 października zawodnicy Akademii Sportów Walki Wa-
taha brali udział w zmaganiach o medale turnieju Puchar 
Siemianowic Śląskich. Klub może pochwalić się kolejnymi 
sukcesami swoich adeptów.

Mistrzostwo w technikach szybkościowych i wicemistrzostwo 
w walkach soft stick w kategorii wiekowej 8-latków wywalczył 
Rafał Kacprzak. W tej samej kategorii wiekowej brązowy medal 
w  walkach soft stick zdobył Kacper Musiał. W  walkach prze-
rywanych w grupie wiekowej 10-13 lat nie miał sobie równych 
Szymon Muskalski. Ponadto zdobył dodatkowo złoto w  tem-
pówkach oraz srebro w  technikach specjalnych. Mistrzostwa 
te były bardzo ważne dla Klaudii Bińczyk, która po raz pierwszy 
stanęła na podium, zdobywając srebro w konkurencji walk prze-
rywanych 10-13 lat. - Z sekcji w Mykanowie Watahę reprezen-
towali również: Jan Kajdana, Maksymilian Jabłoński, Hanna 
Bacior, Mieszko Kaniowski, Adam Wróblewski, Igor Banaś, 
Mateusz Borkowski. W zawodach udział wzięło prawie 130 za-
wodników, zaczynając od grupy wiekowej 3-latków, a  kończąc 
na grupie 14-17 lat. Wielkie gratulacje dla zawodników! - pod-
sumowuje klub.

Mistrzostwa Śląska U-12

CKS Budowlani  
z 4 medalami
Mistrzostwa Województwa Śląskiego U-12, 
które odbyły się w Rudzie Śląskiej były ostat-
nimi zawodami lekkoatletycznymi na 
stadionie rozgrywanymi w  tym roku. Udział 
w sportowych zmaganiach wzięło blisko 500 
młodych zawodników – w  tym 16 lekko-
atletów z  CKS Budowlani. Wywalczyli oni 4 
medale.  

- Największym sukcesem może pochwalić się 
Emilia Majewska, która została dwukrotną Mi-
strzynią Śląska w  biegu na 300 m oraz w  skoku 
w dal. Na 300 m uzyskała 47,19 sek, a w dal 4,15 
m.  Po fantastycznej walce, srebrny medal na 600 
m wywalczyła Emilia Osadnik, która uzyskała 
wynik 1:52,31 min. Nikodem Trąbczyński w skoku 
wzwyż wynikiem 105 cm zdobył medal brązowy. 
Tuż za podium uplasowała się Maja Gradoń 
w  biegu na 600 m, a  jej czas to 1:53,91 min. 
Również czwarte lokaty zajęły sztafety 4 x 100 
m dziewcząt (Majewska, Pietrasińska, Gradoń, 
Osadnik) – 62,27 sek oraz sztafeta chłopców 
(Trąbczyński , Pędziwiatr, Wala, Michalik) – 62,87 
sek. Czołowe lokaty podczas tych mistrzostw 
zajmowali również: 6. miejsce Emilia Młynarczyk 
600 m – 1:54,32 min, 7. miejsce Mateusz Pędzi-
wiatr 60 m – 9,12 sek, 7. miejsce Adam Ziętal 600 
m – 2:00,83 min, 8. miejsce Wiktor Wala 600 m 
– 2:01,56 min, 10. miejsce Zuzanna Pietrasińska 
600 m – 1:58,43 min, 10. miejsce Miłosz Piasecki 
w dal – 3,65 m – podsumowuje klub. Zawodników 
CKS Budowlani czekają teraz przygotowania do 
sezonu biegów przełajowych. Rozpoczną się one 
w  listopadzie, a  zakończą Mistrzostwami Polski 
w Tomaszowie Lubelskim. Termin tych zawodów 
wyznaczony został na 27 listopada.

W sobotę 9 października tenisistki stołowe Bebetto AZS 
UJD podejmowały u siebie aktualnego wicemistrza Polski 
– AZS UE Wrocław. Częstochowskie zawodniki zwyciężyły 
3:1 przed własną publicznością, lecz 11 października 
w meczu wyjazdowym z KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, 
przegrały 2:3.

Mecz z AZS UE Wrocław był ciekawym i zaciętym spotkaniem, 
co było do przewidzenia, biorąc pod uwagę, że rywalki często-
chowskich zawodniczek to aktualne reprezentantki Polski. Te-
nisistki Bebetto do zwycięstwa poprowadziła Tetyana Bilenko, 
która pokonała Katarzynę Węgrzyn 3:0 i  uczestniczką igrzysk 
olimpijskich w  Tokio, aktualną mistrzynię Polski Natalię Bajor 
3:2. Trzeci punkt dorzuciła Roksana Załomska ograła w  czte-
rech setach była mistrzynię Europy w  grze pojedynczej Annę 
Węgrzyn. W  drugim pojedynku Anastasiya Dymytrenko prze-
grała 1:3 z Natalią Bajor. Nie poszczęściło się częstochowskiej 
drużynie w zaległym meczu ekstraklasy.  Zawodniczki przegrały 
2:3 podczas wyjezdowego spotkania z  KTS Enea  Siarkopolu 
Tarnobrzegu. - W  pierwszym pojedynku  Anastasiya Dymy-
trenko uległa w trzech setach z reprezentantką Portugalii- Yu 
Fu. W  drugim starciu Roksana Załomska ograła 3:1 była mi-
strzynię Europy Elizabetę Samarę. W trzecim grze liderka czę-
stochowskiego zespołu Tetyana Bilenko wygrała bez straty seta 
z  Kingą Stefańską.  W  kolejnym pojedynku po wyrównanym 
meczu Roksana Załomska uległa 1:3 z Yu Fu.  W decydującym 
starciu  Anastasiya Dymytrenko przegrała 1:3 z  Elizabetą Sa-
marą – relacjonuje klub.

Bebetto AZS UJD

Wygrana u siebie, 
przegrana w Tarnobrzegu

fot. Grzegorz Misiak

fot. AZS UJD
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