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Ceny paliw,
energii
i żywności
pójdą w dół?
Niemal z dnia na dzień rosną w naszym kraju ceny żywności, paliw i energii. W rozwiązaniu tego
problemu ma pomóc tarcza antyinflacyjna. Jej szczegóły przedstawił premier Mateusz Morawiecki
i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zakłada ona między innymi obniżkę
cen paliw na pięć miesięcy, niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną oraz specjalny dodatek
osłonowy dla rodzin.
- Inflacja jako naturalna konsekwencja pandemii
jest wzmagana przez działania niezależne od nas
– twierdzi premier Mateusz Morawiecki. - Chodzi
między innymi o manipulacje cenowe Gazpromu
i Rosji, dotyczące ceny gazu. Urosła ona bardzo gwałtownie. To przekłada się na ceny nawozu, a one z kolei
na ceny żywności. Gazprom i Rosją są odpowiedzialne
za poziom inflacji w Europie - dodaje. Poziom inflacji
jest obecnie najwyższy od 28 lat! W rozwiązaniu tego
problemu ma pomóc tarcza antyinflacyjna. - Prezentujemy pierwszą serię działań, która mam nadzieję, że zamortyzuje to uderzenie inflacyjne. Jak trzeba będzie,
w przyszłości w kolejnych kwartałach podejmiemy
kolejne działania. Ten obszar będzie obejmował trzy
zasadnicze miejsca, które bolą Polaków: cen paliw, cen
energii i cen żywności - mówił szef rządu.

tygodniach - mam nadzieję, że ok. 20 nawet do 28-30
groszy - mówił Morawiecki.

Tarcza antyinflacyjna.
Najważniejsze założenia:

O Dodatek

O Paliwa

więcej na stronie 14

zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
■ str. 8-9

Tarcza antyinflacyjna zakłada, że od 20 grudnia do 20
maja 2022 roku wysokość akcyzy na paliwa zostanie
obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego
w UE. Poza tym od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022
r., też na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Tarcza antyinflacyjna
przewiduje też zwolnienie z opłaty emisyjnej, również na pięć miesięcy. - Te wszystkie działania razem,
po stronie państwa - bo nie ingerujemy bezpośrednio
w to, co robią koncerny paliwowe, koncerny naftowe doprowadzą do obniżki cen paliw w najbliższych kilku

O Gaz

ziemny

Rządzący postanowili również obniżyć stawki dla odbiorców gazu za pomocą narzędzi podatkowych. VAT
na gaz zostanie obniżony z 23% do poziomu 8%. Takie
stawki mają obowiązywać przez trzy miesiące – od
stycznia do marca 2022.
O Energia

elektryczna

Poza tym obniżony zostanie VAT na energię elektryczną z 23% do poziomu 5%. Takie stawki również
mają obowiązywać przez trzy miesiące – od stycznia do
marca 2022.

osłonowy

W tarczy antyinflacyjnej przewidziano też dodatek
osłonowy, czyli rekompensatę kosztów VAT energii
elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych
w formie dodatku (ze względu na unijny zakaz redukcji
stawki VAT do 0 proc.)
W jego ramach zaplanowano:
• dopłatę 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 1-osobowych o dochodach do 2100 zł/m
• dopłatę 600 zł w skali roku (2-3 osoby), 850 zł (4-5
osób) lub 1150 zł (6+ osób) dla gospodarstw domowych o dochodach do 1500 zł/os./m
Z szacunków rządzących wynika, że z tej formy pomocy skorzysta około 5,2 mln gospodarstw domowych.
Dodatek będzie wypłacany w ratach w przyszłym roku.
■ Katarzyna Gwara
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Po trzeciej dawce szczepionki

Nie przegap

Ważność certyfikatów wydłużona
Nawet 5 tys. zł kary za brak
informacji o źródle ogrzewania!
Wraz z 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach
ogrzewania budynków – chodzi m.in.
o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Najprościej mówiąc:
państwo chce wiedzieć, czym ogrzewamy swoje domy. Wszystkie dane
zbiera Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jeśli nie zgłosimy do
ewidencji urządzenia, którym ogrzewamy dom, możemy otrzymać
grzywnę w wysokości do 500 zł. Jeśli
natomiast sprawa trafi do sądu, jej
wielkość może wzrosnąć nawet do
5 tys. zł.
Obowiązkowe deklaracje dotyczące
tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze
domy, można złożyć na trzy sposoby.
Termin składania zależy od tego, czy
źródło ciepła zainstalowano przed 1 lipca
tego roku czy po tej dacie.
•
Jeśli mamy w domu źródło ciepła
i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca
2021 roku, na złożenie deklaracji mamy 12
miesięcy – najpóźniej musimy to zrobić do
30 czerwca 2022 roku.
•
Jeśli natomiast źródło ciepła
ogrzewające nasz dom zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 roku, deklarację
musimy złożyć w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.
Deklarację taką możemy złożyć na trzy

sposoby. Jeśli dysponujemy profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym,
możemy skorzystać ze strony www.zone.
gunb.gov.pl – wypełniamy i wysyłamy deklarację za jej pośrednictwem.
Możemy też wejść na stronę, pobrać
z niej deklarację, wydrukować ją, wypełnić
i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217
Częstochowa – lub wysłać na ten adres.
Można także po prostu przyjść do Urzędu
Miasta, pobrać papierową deklarację, wypełnić ją i złożyć na miejscu.
Więcej informacji można znaleźć także
w Biuletynie Informacji Publicznej UM pod
linkiem https://bip.czestochowa.pl/
Według informacji na 23 listopada, w Częstochowie deklarację dotyczącą źródeł
ciepła i źródeł spalania paliw złożono dotychczas zaledwie dla ok. 3,5 procenta
z ponad 40 tys. punktów adresowych wygenerowanych w systemie przez Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego.
Warto mieć na uwadze, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za niedopełnienie
tego obowiązku właścicielom i zarządcom
może grozić kara grzywny. Jeśli nie zgłosimy
do ewidencji urządzenia, którym ogrzewamy dom, możemy otrzymać grzywnę
w wysokości do 500 zł. Jeśli natomiast
sprawa trafi do sądu, jej wielkość może
wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

- Ważność Unijnych Certyfikatów
COVID (UCC) po przyjęciu trzeciej
dawki przypominającej zostaje wydłużona – poinformowało Ministerstwo
Zdrowia.

Po decyzji Ministerstwa Zdrowia certyfikat
COVID jest ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominającej. Podobnie jak
po przyjęciu drugiej dawki (w przypadku
szczepionki Johnson&Johnson – 1 dawki),
tak i teraz dokument jest dostępny dla pacjentów w Internetowym Koncie Pacjenta
(IKP) oraz aplikacji m-obywatel. Osoby
niekorzystające z jednego z tych dwóch
narzędzi elektronicznych mogą poprosić
o wydruk certyfikatu w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub punkcie
szczepień.
- Wydłużenia okresu ważności certyfikatu dokonujemy w oparciu o rekomendację Rady Medycznej. Trzecie szczepienie
jest na tyle istotne dla budowy naszej
odporności, że pozwoliliśmy sobie nie
czekać na decyzję na poziomie całej Unii
Europejskiej. Zachęcam wszystkich już zaszczepionych do skorzystania z przypominającego szczepienia, a niezaszczepionych
do wejścia do grona osób chronionych
przez szczepienia – wyjaśnia minister
zdrowia dr Adam Niedzielski.
Trzecia dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 (druga w przypadku szczepionki J&J) jest dostępna od 2
listopada dla każdej osoby w wieku powyżej
18 lat, której od pełnego zaszczepienia minęło przynajmniej pół roku. E-skierowanie

Dla emerytów z naszego województwa

Ponad 991 mln zł
w ramach „czternastek”
Oddziały ZUS w województwie
śląskim
wypłaciły
910 tys. czternastych emerytur na kwotę przekraczającą
991 mln zł. Ostanie czternastki otrzymają osoby
pobierające zasiłek lub świadczenie
przedemerytalne,
których termin płatności
przypada na 1 grudnia.
ZUS rozpoczął wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia
pieniężnego już pod koniec października. Czternasta emerytura
trafia do emerytów i rencistów
wraz z wypłatą świadczenia za listopad. W województwie śląskim
ZUS wypłaci do 25 tego listopada
ponad 910 tys. czternastek na
kwotę przekraczającą 991 mln
zł, w Oddziale ZUS w Częstochowie zrealizowano ponad 136
tys. wypłat na kwotę 157 mln zł.
- Ostanie wypłaty realizowane
będą wkrótce, tak by trafiły do
naszych świadczeniobiorców do
1 grudnia. Otrzymają je osoby pobierające zasiłek lub świadczenie
przedemerytalne – informuje
Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Dla kogo dodatkowe
świadczenie
Prawo do czternastki mają osoby,

które na 31 października 2021 r.
pobierali jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę,
rentę czy świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę 14 emerytury - 1250,88 zł brutto dostaną
emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza 2900 zł
brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie
z zasadą „złotówka za złotówkę”
np. gdy świadczenie jest wyższe
przykładowo o 100 złotych, to
też o 100 złotych niższa będzie
czternasta emerytura. Natomiast
osoby, których świadczenie będzie równe lub wyższe 4150,88 zł
brutto nie otrzymają czternastki.
Wypłata wstrzymana,
gdy świadczenie zawieszone
Czternasta emerytura nie przysługuje jeśli wypłata świadczenia
podstawowego została wstrzymana od 1 listopada 2021 r. - W takiej sytuacji dodatkowe roczne
świadczenie pieniężne zostanie
wypłacone z chwilą wznowienia
wypłaty świadczenia. Może to
być np. sytuacja gdy osoba, która
pobiera rentę socjalną, miała ją
zawieszoną od listopada 2021
r. – z uwagi na osiąganie przychodu
przekraczającego
70
proc. przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia. Nie otrzymała
z tego powodu w listopadzie

czternastki, ale jeśli w grudniu
2021 r. zostanie podjęta wypłata
renty socjalnej, to wraz z rentą
otrzyma również czternastkę.
Jeśli w styczniu 2022 r. zostanie
dopiero podjęta wypłata renty
socjalnej, to czternastkę otrzyma
wraz ze styczniowym świadczeniem. Warto przypomnieć, że
limity dorabiania do świadczeń
nie dotyczą wszystkich. Powinni
je sprawdzać emeryci, którzy nie
osiągnęli powszechnego wieku
emerytalnego oraz niektórzy renciści – tłumaczy rzeczniczka.
Kiedy trzeba będzie zwrócić
czternastą emeryturę?
Część emerytów i rencistów,
która dorabia do swoich świadczeń musi uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu. Ich
przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub
zawiesi wypłatę świadczenia.
W sytuacji gdy po zakończeniu
roku rozliczeniowego okaże się,
że ze względu na przekroczenie
dopuszczalnego przychodu emerytura czy renta z tytułu niezdolności do pracy nie przysługuje,
wówczas wypłacona czternastka
jest świadczeniem nienależnie
pobranym i podlega zwrotowi tak
jak pobrane emerytury czy renty.

wystawiane jest automatycznie po upływie
6 miesięcy od pełnego zaszczepienia. Do
dziś już ponad 1,2 mln osób przyjęło dawkę
przypominającą.
Osoby z deficytem odporności, które
skończyły 12 lat mogą natomiast korzystać
z 3 dawki dodatkowej szczepienia przeciw
COVID-19 (drugiej w przypadku szczepionki J&J). Jednak w przypadku tych osób,
decyzja o wydłużeniu ważności Unijnych
Certyfikatów COVID zostanie podjęta po
uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Rady
Medycznej.
Więcej informacji na temat tego, jak
umówić się na podanie przypominającej
dawki szczepionki można znaleźć na stronie
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-dla-wszystkich-doroslych
Przy tej okazji warto wspomnieć, że
resort zdrowia zdecydował się skrócić
okres podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 o jeden miesiąc. Oznacza to, że osoby powyżej 50.
roku życia będą się mogły po nią zgłosić
już po pięciu miesiącach. Zmiana ma
zostać wcielona w życie w najbliższych
dniach.
Według rządowych danych w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami
preparatów od firm Pfizer/BioNTech,
Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson,
jest w Polsce ponad 20,2 mln osób.
Trzecią dawkę szczepionki przyjęło
dotąd 293 156 osób, a dawkę przypominającą – 1 733 436 osób.

Umowa przedłużona

Ryneczek dalej
w tych samych rękach
Stowarzyszenie
Kupców Targowiska
„Wały
D w e r n i c k i e g o”
dalej
będzie
dzierżawiło ryneczek.
Umowa
została przedłużona na kolejne
trzy lata.
Przed
dwoma
laty doszło do konfliktu na linii miasto
Stowarzyszenie
Kupców
Targowiska „Wały Dwernickiego”.
Kupcy
z niepokojem przyjęli informację
o ewentualnym przetargu, który
chciało ogłosić miasto. Byli przekonani, że nie sprostają wymaganiom
finansowym i teren przejmie ktoś
inny. Ostatecznie jednak skonfliktowane strony doszły do porozumienia i teren, na którym znajduje
się ryneczek, oddano w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Kupców Targowiska
„Wały Dwernickiego”. Umowa została zawarta na dwa lata.
Miejscy radny na wniosek prezydenta wyrazili jednak zgodę na
zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.
Będzie ona obowiązywać przez 3 lat.
Działka stanowi teren urządzony: utwardzony, zabudowany

budynkami murowanymi i niemurowanymi handlowo-usługowymi.
Na działce prowadzone jest znane
miejskie targowisko, funkcjonujące już ponad 60 lat, a w latach
2009-2010 - staraniem kupców gruntownie zmodernizowane.
Działka została oddana w dzierżawę Stowarzyszeniu Kupców
Targowiska „Wały Dwernickiego”
na podstawie umowy obowiązującej do dnia 31 stycznia 2022 r.
z przeznaczeniem na prowadzenie
targowiska z działalnością handlowo-usługową.
Do Urzędu Miasta wpłynął wcześniej wniosek Stowarzyszenia
Kupców Targowiska „Wały Dwernickiego” o przedłużenie umowy
dzierżawy. Zawarcie nowej umowy
wymagało zgody Rady Miasta.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Jak będzie wyglądać tegoroczna dekoracja

Miasto stroi się na święta
Na placu Biegańskiego stanęła już piękna, okazała,
żywa choinka. Wkrótce świąteczne drzewko zostanie
przystrojone
ozdobami
i światełkami. Oprócz tego
w centrum miasta pojawią się
cztery duże elementy 3D
pełne kolorów i magii. Tegoroczny zestaw dekoracji
będzie utrzymany w klimacie
„Bajkowej podróży”.
Kilkunastometrowy świerk został przewieziony z prywatnej posesji w dzielnicy Lisiniec. Drzewo
(wskazane przez MZD w Częstochowie) wycięła, przywiozła,
postawiła i wkrótce rozświetli
świątecznymi lampkami firma Ma-

teriały Budowlane DOMBUD s.c.
- W tym roku nie będzie mniej
dekoracji niż w poprzednim. Premiera - tuż przed Mikołajem. Nie
będzie jej towarzyszyło żadne
wydarzenie z uwagi na trwającą
pandemię. Tegoroczny zestaw
dekoracji będzie utrzymany w klimacie „Bajkowej podróży”. Na
placu Biegańskiego znajdą się
cztery duże elementy 3D pełne
kolorów i magii. Nigdy wcześniej
nie zdradzamy, co to będzie dokładnie, to niespodzianka dla częstochowianek i częstochowian
- informuje Aleksander Wierny,
naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM.
Elementy zostały wypożyczone
przez miasto z firmy Multidekor
z Piastowa. Jak zwykle dekoracje

uzupełnią elementy na latarniach,
przewieszki i oświetlone drzewa
wokół centralnego placu.
Dzięki
pomocy
sponsorów
wystrój na placu Biegańskiego
wzbogacą dodatkowe dekoracje
ufundowane przez firmy: Tel-Bruk.
Telenga Radosław i Gramar sp.
z o.o. z Lublińca. Obie firmy, już po
raz drugi, włączają się w dekorowanie miasta na święta.
Kolejnym ważnym sponsorem
jest firma Jawo sp. z o.o., która od
wielu lat aktywnie uczestniczy
w dekorowaniu miasta. Tradycyjnie zapewni świąteczny klimat
przy „Fontannie dziewczynka z gołębiami” w III Alei.
Świąteczne dekoracje zostaną
z nami aż do pierwszych dni lutego.

Coraz więcej osób z zagranicy

Politechnika Częstochowska
coraz bardziej międzynarodowa

Z roku na rok rośnie liczba zagranicznych studentów, którzy
chcą uczyć się na Politechnice
Częstochowskiej. - Umiędzynarodowienie to jeden z celów
strategicznych naszej uczelni –
przyznaje Andrzej Zaborski,
pełnomocnik rektora Politechniki Częstochowskiej do spraw
międzynarodowej wymiany
studentów. Obecnie na uczelni
uczy się 600 studentów zagranicznych z 24 krajów!
- Jednym z istotnych celów
strategicznych rozwoju Politechniki Częstochowskiej jest wzrost
poziomu umiędzynarodowienia
studiów – zaznacza Andrzej Zaborski, pełnomocnik rektora
Politechniki
Częstochowskiej
do spraw międzynarodowej wymiany studentów. - Pandemia
trochę miesza nam szyki, ale
mimo to liczba studentów z zagranicy realizujących u nas pełny
tok studiów rośnie niemal z roku
na rok. W ciągu ostatnich ośmiu
lat liczba studentów zagranicznych zwiększyła się przeszło

dwudziestokrotnie – zauważa.
Obecnie na Politechnice Częstochowskiej studiuje 600 osób
z 24 krajów. Stanowią oni 11%
ogółu studiujących. Najwięcej studentów pochodzi z Ukrainy, Białorusi i Turcji. Jednak są też osoby
z Hiszpanii, Portugalii, Włoch,
Grecji, Rosji, Indii, Pakistanu,
Nepalu, Nigerii, Kazachstanu,
Sri Lanki, Kamerunu, Kolumbii,
a nawet Chin. Uczestniczą oni
w zajęciach prowadzonych w językach polskim lub angielskim.
- Obecnie mamy 400 studentów,
którzy realizują pełen tok studiów oraz około 170, którzy uczą
się u nas w ramach wymiany międzynarodowej. Ci studiujący w języku polskim mają do dyspozycji
pełną ofertę, dostępną również
dla kolegów z Polski. Studia w języku angielskim są nieco ograniczone. W tym przypadku można
wybierać kierunki, które są na
wydziale zarządzania – wyjaśnia
Andrzej Zaborski.
Międzynarodowa zbiorowość
studentów z całego świata stała
się już trwałym elementem środowiska akademickiego Politech-

niki Częstochowskiej. - To bardzo
duży sukces – przyznaje Izabela
Walarowska, rzecznik prasowy
uczelni. - Obecność zagranicznych studentów jest niepodważalnym dowodem, że Politechnika
Częstochowska stała się atrakcyjna nie tylko dla krajowych, ale
również dla zagranicznych studentów. Będziemy kontynuowali
te wysiłki, gdyż pozyskanie zwiększającej się grupy studentów z zagranicy jest jednym z warunków
rozwoju uczelni w najbliższych
latach – dodaje.
Pracownicy uczelni mają świadomość, że ich oferta musi być
konkurencyjna nie tylko na rynku
krajowym, ale również europejskim. - Nasze przedmioty muszą
być porównywalne, konkurencyjne i wymienne z przedmiotami,
które realizowane są na innych
uczelniach europejskich – przyznaje Andrzej Zaborski.
Studenci, którzy realizują na Politechnice Częstochowskiej pełny
tok studiów, najczęściej zostają
w naszym mieście na stałe. - Mam
polskie pochodzenie, kojarzę polskie tradycje, zwyczaje, obyczaje
i kulturę oraz religię. Częstochowa jest dość religijnym miastem. Słyszałam o niej wcześniej
i zawsze chciałam tu przyjechać
– przyznaje Oksana, studiująca
na trzecim roku zarządzania Politechniki Częstochowskiej. - Znalazłam w internecie bardzo ciekawą
ofertę edukacyjną i stwierdziłam,
że chcę aplikować na tę uczelnię.
Marzyło mi się zarządzanie, a to
właśnie ten kierunek jest bardzo
mocno rozwinięty. Dlatego wybrałam Częstochowę. Jestem
bardzo zadowolona. Na trzecim
roku zaczęłam również pracę
w biurze studentów zagranicznych
– podsumowuje studentka.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego
o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn.
zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 735 t.j.)
zawiadamia się, że w dniu 19.11.2021r. na wniosek Wójta Gminy
Olsztyn, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, została wydana decyzja nr 5/2021/ZRID o odmowie zatwierdzenia
projektu i udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej
pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Krasawa”, gm. Olsztyn.
Zakres planowanej inwestycji - działki o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn – dz. nr ewid.: 59 k.m.3;
101 k.m.3; 187 k.m.5; 199 k.m.5.
oraz działki z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem): obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn – dz. nr ewid.
199/1 k.m.5 (199 k.m.5)
Nieruchomości lub ich części, które planowane były do przejęcia
na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
(w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn – dz. nr ewid.: 199/1
k.m.5 (199 k.m.5).
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty
dokonania ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy,
uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14,
tel. (034) 3229 129.

reklama
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Częstochowa

zdrowie
Powyżej 18. roku życia

COVID-19

Bezpłatne szczepienia
Zamów rozmowę
Bezpłatna
przeciwko grypie dla wszystkich z konsultantem
mammografia:
osoby, które ukońNFZ
kiedy będzie można Wszystkie
czyły 18 lat, mogą skorzystać z
darmowych szczepień przeciw
- Do każdego, kto zadzwoni pod bezzrobić badanie?
grypie. Wystarczy, że zgłoszą się
płatny numer 989 i wyrazi zgodę na
Mieszkanki naszego miasta po raz kolejny
będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań
mammograficznych. Mammobus w Częstochowie pojawi się w grudniu.
Z bezpłatnego badania, realizowanego w ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi, mogą skorzystać panie w wieku od 50
do 69 lat.
Mobilna pracownia mammograficzna będzie do
dyspozycji pań w dniach 16 i 17 grudnia przy markecie Auchan przy ul. Focha 7. Organizator prosi o
wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44
lub na www.mammo.pl.
W badaniu finansowanym przez NFZ można wziąć
udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez
skierowania lekarskiego.
Mammografia jest radiologiczną metodą badania
piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć
sutka przy użyciu promieni rentgenowskich. Zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka
oraz innych patologii sutka, zanim staną się one
jawne klinicznie. Udowodniono, że regularne wykonywanie badania obniża umieralność z powodu
raka piersi, który jest najczęściej występującym u
kobiet rodzajem choroby nowotworowej. Głównym
powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal przez
niego umiera, jest zbyt późne jego wykrycie. Mammografię uznaje się za badanie skuteczne, ekonomicznie opłacalne i bezpieczne dla pacjentek.

do wybranego punktu szczepień.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy,
farmaceuci, nauczyciele, żołnierze
czy seniorzy. Prawo to od 23 listopada mają wszystkie osoby dorosłe
– to efekt podpisanej przez ministra
zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie
2021/2022.
- Zależy nam na tym, by jak najwięcej Polaków chciało i mogło
ochronić się przed grypą, dlatego
rozszerzamy grupę, która będzie
miała możliwość przyjęcia bezpłatnej szczepionki. Zwiększamy
także liczbę szczepionek w aptekach
- podkreśla szef resortu zdrowia.
Jak dodaje, jest to szczególnie
ważne w czasie trwającej czwartej
fali pandemii COVID-19.
- Sezon grypowy zaczął się w październiku i zbiegł się z kolejną falą
wzrostu zakażeń koronawirusem,
dlatego zdecydowaliśmy, że każdy dorosły będzie mógł zadbać dodatkowo
o swoje zdrowie, wystarczy, że zgłosi
się na szczepienie do wybranego
punktu szczepień - wskazuje minister
zdrowia.

Zgłoszenia w dowolnym punkcie
szczepień i bez recepty
Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć
recepty na szczepionkę. Wystarczy,
że zgłoszą się do wybranego punktu
szczepień i umówią termin.
Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie
przeciw grypie, znajduje się na stronie
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/
szczepienia-na-grype.
Na szczepienie powinny się zgłaszać
osoby bez objawów ostrej infekcji i
wysokiej gorączki. Nie trzeba robić
przerwy pomiędzy szczepieniami np.
przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Punkty składają zamówienia
do RARS
Punkty szczepień mogą zamawiać
szczepionki przeciwko grypie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
(RARS), która następnie dostarczy
do nich dawki. W tym roku do Polski
trafi łącznie 5 mln dawek szczepionki.
Szczepienia będą wykonywane do wyczerpania rezerwy lub do 31 marca
2022 r.
Podstawowym zadaniem szczepionki przeciwko grypie jest wzmocnienie odporności na zakażenie
wirusem grypy. Szczepienia są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na tę chorobę oraz
powikłaniom i zgonom.

kontakt, konsultanci oddzwonią i zaproponują dogodny termin szczepienia
przeciwko COVID-19 - zachęca Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ przekazał, że aby maksymalnie skrócić
czas oczekiwania na połączenie i ułatwić zapisanie się na szczepienie przeciwko COVID19, zmienia sposób obsługi pacjentów na
infolinii 989. - Do każdego, kto zadzwoni
pod bezpłatny numer 989 i wyrazi zgodę na
kontakt, konsultanci oddzwonią w najbliższym możliwym terminie (w godzinach 7:30
do 21:30) i zaproponują dogodny dla klienta
termin szczepienia przeciwko COVID-19
– informuje NFZ.
Ze względu na zwiększenie obsługi zapisów
na szczepienie, konsultanci będą w ograniczonym stopniu udzielali ogólnej informacji o
szczepieniach.
Infolinia będzie funkcjonowała w ten sposób
w godzinach od 7.30 do 21.30:
→ do soboty (27 listopada)
→ w każdym kolejnym tygodniu od poniedziałku do środy.
W pozostałe dni, a także w godzinach nocnych (od 21:30 do 7:30) infolinia będzie działała w standardowy sposób – dzwoniąc pod
numer 989, połączymy się z konsultantem,
który zapisze na szczepienie i udzieli ogólnych
informacji o szczepieniach.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności
Zbiórka pieniędzy

Wspólne puszki
dla ratowania Agatki
Stowarzyszenie Wspólnie dla
Częstochowy organizuje zbiórkę
pieniędzy do puszek na leczenie
7-letniej Agatki. U małej częstochowianki zdiagnozowano guza
mózgu IV stopnia złośliwości.
Datki będą zbierane w kilkunastu miejscach w mieście.
- Kiedy usłyszeliśmy o historii
młodej częstochowianki nie mieliśmy wątpliwości, że musimy
pomóc. Wspólnie zarejestrowaliśmy
zbiórkę publiczną na rzecz 7-letniej
Agatki. Dzięki temu każdy może
pomóc wrzucając swój datek do specjalnych puszek. Działamy wspólnie
z każdym, kto chce pomóc, bo tylko
wspólnie możemy realnie pomagać.
Cieszmy się, że dzięki uprzejmości
różnych firm, stowarzyszeń, organizacji, nasze puszki można znaleźć
w wielu miejscach Częstochowy mówi członek stowarzyszenia.
Agatka może pokonać chorobę, ale
problemem – jak to zwykle w takich
sytuacjach bywa – są pieniądze. Jej
najbliżsi zdecydowali się na leczenie
w USA. Koszty są jednak gigantyczne
i sięgną około 8 milionów złotych.
Zbiórka prowadzona jest między innymi poprzez stronę https://www.
siepomaga.pl/waleczna-agatka
Wkrótce częstochowianie będą
mogli się też przyłączyć do zbiórki
do puszek. Oto lista pierwszych
miejsc, w których je znajdziemy:

• Caffe del Corso, Aleja NMP 59
• Klub Sportowy Victoria,
ul. Krakowska 80
• Kłobucki Klub Pływacki Delfin,
ul. Zamkowa 4, Kłobuck
• Krowa Mać Burgers – Częstochowa,
Plac Daszyńskiego 13
• Cukiernia na czasie, Aleja Najświętszej
Maryi Panny 49
• Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Aleja Pokoju 11
• Prokuratura Rejonowa Częstochowa
– Północ, ul. Generała W. Sikorskiego 80
• Redakcja Życia Częstochowy i Powiatu,
Aleja Najświętszej Marii Panny 51
• Stadion Skra Częstochowa,
ul. Loretańska 20
• Stowarzyszenie Zmorsowani Częstochowa, w każdą niedzielę w Parku
Lisiniec, plaża przy restauracji La playa
podczas morsowania o godz. 12:00
• Straż Miejska, ul. Krakowska 80
• Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy, ul. Jerzego Waszyngtona 4/8,
pokój nr 35
• Zespół Szkół im. gen. W. Andersa,
ul. Targowa 29
• Ziętara Team Atelier Fryzjerskie,
ul. 7 Kamienic 7B
• 11 grudnia o godz. 20:15 w Gaude Mater
podczas Koncertu zespołu Jaźna.
Poezja jest najważniejsza 2021.
Lista miejsc będzie na bieżąco
aktualizowana na profilu fb Stowarzyszenia „Wspólnie dla Częstochowy”.

W Galerii Jurajskiej zaroi się od okazji

Promocje „black” i loteria
W Galerii Jurajskiej szykuje
się gorący okres promocji spod
znaku „black”. W sklepach ceny
spadną nawet o 70%. Pojawią się
także inne akcje rabatowe organizowane przez obecne tu marki.
Centrum handlowe przygotowało natomiast loterię z pulą nagród o wartości ponad 67 tys. zł.
W tym roku – z okazji „Black
Friday”, a nawet „Black Week” - promocje, rabaty i obniżki można znaleźć w niemal wszystkich sklepach
w obiekcie.
– Tegoroczny sezon „black” zapowiada się bardzo intensywnie.
Z napływających do nas stale ofert
sklepów wynika, że rabaty sięgają
nawet 70%. Najczęściej jednak
spotkać można obniżki z przedziału
minus 40%-20% – mówi Violetta
Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.
Nie brakuje także innych okazji.
– Część sklepów przygotowała
np. rabaty dla osób posiadających karty lojalnościowe danej
marki, obniżki przy zakupie drugiej rzeczy lub bony rabatowe,
które będzie można wykorzystać
przy kolejnych zakupach. W tym
roku naliczyliśmy aż 10 różnych
rodzajów promocji, jakie klienci
znajdą w sklepach – dodaje.
Akcja „black” ma szansę przyciągnąć tłumy polujących na okazję.
Tym bardziej, że jest to pierwsza
w pełni organizowana w dobie
COVID-19.

– Rok temu „Black Friday” i „Black
Week” pokrzyżował lockdown.
W tym roku po raz pierwszy od
dwóch lat możemy zorganizować
to wydarzenie w pełni, mając
wszystkie sklepy otwarte – mówi
przedstawicielka Galerii Jurajskiej.
Już samo to ma szansę nakręcić
ruch. Jak wynika z badań BioStat
dla SMSAPI, w tym roku nawet
2/3 konsumentów odwiedzi
sklepy w czasie trwania „czarnych” promocji.
Klienci w Galerii Jurajskiej znajdą
jeszcze jedną dodatkową zachętę
na zrobienie zakupów. Centrum
handlowe w dniach od 25 listopada do 2 grudnia organizuje specjalną loterię pod hasłem „Loteria
Pełna Przygód”.
– Osoby, które w te dni zrobią zakupy za min. 200 złotych będą mogły
wziąć udział w loterii. Wystarczy, że
odbiorą specjalny kupon loteryjny,
zarejestrują go, następnie zeskanują
w loteriomacie i wezmą udział w losowaniu. Do zgarnięcia jest aż 2211
nagród – informuje przedstawicielka
galerii.
Wartość puli nagród przekracza aż
67 tys. złotych. Można w niej znaleźć m.in. tablety, ekspresy do kawy,
parownice do ubrań, generator pary,
oczyszczacze powietrza, roboty planetarne, młynki żarnowe do kawy,
dzbanki filtrujące wodę czy kamerki
samochodowe. Ponadto, w puli pojawia się aż 150 kart podarunkowych
Galerii Jurajskiej o wartości 50 zł,
a także 2000 czekolad.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Od PSE

Ponad 150 tys. zł na wsparcie
projektów z powiatu kłobuckiego
Najbliższe miesiące przyniosą
pozytywne zmiany w powiecie
kłobuckim! Dzięki grantom
z dobrosąsiedzkiego programu
„WzMOCnij swoje otoczenie”
w Kłobucku pojawią się m.in.
nowe boisko do gry w koszykówkę i plac zabaw, w Miedźnie
zrewitalizowany zostanie budynek klubu sportowego GROM,
zaś szkoły w Waleńczowie, Konieczkach i Kulejach zaskoczą
uczniów nowymi inicjatywami
edukacyjnymi oraz miejscami
do zabaw i rekreacji.
Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych bierze
udział w realizowanym przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne dobrosąsiedzkim programie granatowym „WzMOCnij
swoje otoczenie”. Wśród laureatów jego trzeciej edycji znalazły się także gminy powiatu
kłobuckiego - Kłobuck, Miedźno,
Opatów, Panki czy Wręczyca
Wielka. Pomysły, które zostaną
zrealizowane dzięki grantom, na
dobre zmienią ich oblicze.
W Kłobucku powstanie nowe
boisko do koszykówki, które ma
być początkiem budowy dużego,
ogólnopolskiego kompleksu sportowego. Projekt przyczyni się do
integracji społecznej i promować

będzie aktywność fizyczną wśród
młodzieży. Drugim ważnym projektem w mieście będzie nowy plac
zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 1 im. Władysława Sebyły. Nowoczesny i różnorodny plac będzie
miejscem, gdzie dzieci będą mogły
integrować się i rozwijać zainteresowania aktywnością fizyczną.
Z kolei lokalny, miejski ośrodek
kultury, w ramach otrzymanego
dofinansowania wzmocni lokalną
telewizję Kłobuckie Okno TV, kupując sprzęt do przeprowadzania
transmisji na żywo. Redakcja
stawia na rozwój młodych osób,
zapewniając im dostęp do szkoleń
i warsztatów kształcących umiejętności zawodowe.
Dzieci i młodzież to także
główna grupa docelowa nagrodzonych projektów z Waleńczowa, Konieczków oraz Kulei.
Gmina Opatów zyska ogólnodostępny, nowoczesny plac rekreacyjny dla dzieci i ich rodziców.
Inwestycja zostanie zlokalizowana przy Szkole Podstawowej
im. red. Jana Ciszewskiego
w Waleńczowie. Uczniowie z Konieczków będą korzystać z nowej
pracowni
komputerowo-językowej. Miejsce będzie służyć
również dorosłym mieszkańcom
okolic szkoły – rodzicom oraz
seniorom, którzy chcieliby efek-
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tywnie i skutecznie podnosić
umiejętności cyfrowe i językowe.
Szkoła Podstawowa w Kulejach
zrealizuje długo oczekiwany projekt budowy lokalnego teatru.
W ramach otrzymanego grantu
zakupione zostanie oświetlenie
i podest sceniczny. Zakupiony
sprzęt będzie wykorzystywany
także na festynach, plenerowych
konkursach i innego typu wydarzeniach, które zintegrują lokalną
społeczność.
To kolejne projekty realizowane
w ramach “WzMOCnij swoje otoczenie” na województwa śląskiego.
Tylko w tym roku dofinansowano
11 projektów z naszego województwa o łącznej sumie prawie
350 tys. złotych.
– Istotą programu „WzMOCnij
swoje otoczenie” jest odpowiadanie
na różnorodne potrzeby lokalnych
społeczności.
Przedsięwzięcie
pozwala na wspólną realizację
pomysłów zainicjowanych przez
samorządy, praktyków, liderów
i instytucje, które chcą wpływać
nie tylko na rozwój miejscowości,
ale i jakość życia ich mieszkańców
– mówi Rafał Jaros z Wydziału
Komunikacji Społecznej PSE – Cieszymy się, że projekty sygnowane
logiem “WzMOCnij swoje otoczenie” od tego roku będą realizowane także w powiecie kłobuckim.
Projekty z powiatu kłobuckiego
zostały wybrane spośród 182
zgłoszeń w jesiennej turze rekrutacji. Wartość tegorocznego
wsparcia przekazanego lokalnym
społecznościom od PSE przekroczyła 3,6 mln zł.

W pierwszych dniach grudnia

Potrzebujesz porady prawnej?
Będziesz mógł z niej bezpłatnie skorzystać
Wkrótce mieszkańcy Częstochowy będą mogli skorzystać
bezpłatnie z pomocy prawnika.
A wszystko to w ramach akcji
„Z radcą prawnym wiesz więcej!”.
- W dniach 2, 3 i 4 grudnia z okazji obchodów Europejskiego
Dnia Praw Człowieka - radcowie
prawni przynależący do Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Opolu - Delegatury w Częstochowie i Fundacji Przyjazne
Prawo, połączą swoje siły ze studentami prawa kształcącymi się
na Wydziale Prawa i Ekonomii
Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie i wspólnie zorganizują Dni Bezpłatnych Porad
Prawnych dla mieszkańców Częstochowy i okolic – informuje Marek
Makowski, rzecznik prasowy UJD.

Porady prawne udzielane będą
przez radcę prawnego w dwóch lokalizacjach:
- w budynku Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu w sali 3.28
przy ul. Zbierskiego 2/4 w Częstochowie;
- w budynku siedziby OIRP przy
ul. Sułkowskiego 13 w Częstochowie.

Harmonogram udzielanych porad:
- 2 grudnia 2021 r. (czwartek) –
16.00 - 18.00;
- 3 grudnia 2021 r. (piątek) – 16.00
- 18.00;
- 4 grudnia 2021 r. (sobota) - 11.00
- 13.00.
Więcej szczegółów, w tym regulamin wydarzenia, można znaleźć
na stronie UJD.

Przy tej okazji przypominamy, że większość punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, których
siedziby mieszczą się w Częstochowie, w dniu 24 i 31 grudnia będzie zamknięta. Otwarty pozostanie jedynie punkt mieszczący się w siedzibie
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy al. Pokoju 12.
Dyżury punktów zostaną odpracowane 4 i 11 grudnia, ale w te dni będzie
można skorzystać z pomocy jedynie zdalnie.
By móc uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatną mediację należy zadzwonić
pod numer 34 37 07 201 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do
15:30) i umówić termin udzielenia porady. Zgłoszeń można dokonywać
także elektronicznie na adres mailowy: npp@czestochowa.pl

8.
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Weekend Ślubny - tak było!

Migawki
z Weekendu
Ślubnego
Po raz kolejny w Galerii Jurajskiej stworzyliśmy raj dla
przyszłych par młodych. Kilkadziesiąt firm z całego regionu zaprezentowało wszystko, co niezbędne do organizacji ślubu i wesela. Wśród wystawców byli m.in.
przedstawiciele firm zajmujących się produkcją filmów z
imprez, fotografowie, makijażyści, barmani, cukiernicy,
producenci zaproszeń, dekoratorzy i floryści. Nie zabrakło
również pokazu mody ślubnej.
Narzeczeństwa, które niebawem zamierzają stanąć na
ślubnym kobiercu w jednym miejscu mogły załatwić wszystkie
sprawy związane z organizacją wesela. Organizowany przez
nas „Weekend Ślubny” zgromadził kilkudziesięciu wystawców.
Eksperci doradzali m.in. jak przygotować wieczór panieński
i kawalerski, urządzić ślub w ogrodzie, dobrać kwiaty i wino.
Nie zabrakło także porad związanych z tradycyjnymi sesjami
zdjęciowymi i dokumentacją samego ślubu. Poza tym można
było spróbować weselnych smakołyków. Cukiernicy zaprezentowali swoje pomysły na torty weselne oraz ciasta. W programie znalazły się nawet pokazy taneczne, czyli atrakcja coraz
częściej obecna na polskich weselach. Poza tym przyszłe pary
młode mogły znaleźć inspiracje dotyczące samochodów ślubnych. W specjalnej strefie prezentowane były niecodziennie
pojazdy. Całość uświetnił pokaz mody ślubnej.
■ Katarzyna Gwara

Wszystkim wystawcom biorącym udział w targach
serdecznie dziękujemy za profesjonalizm, piękne
przygotowanie stoisk oraz za stworzenie tak niepowtarzalnej atmosfery. Z tego miejsca chcemy również
podziękować dyrekcji oraz wszystkim pracownikom
Galerii Jurajskiej za współpracę i okazaną pomoc przy
organizacji targów. Mamy nadzieję, że podczas kolejnej
edycji spotkamy się w takim samym - lub większym
- gronie! My już nie możemy się doczekać!
Do zobaczenia!

Weekend Ślubny - tak było!
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Goi Peace Foundation Forum 2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Mikołaja Kopernika

Kolejny sukces międzynarodowy … tym razem w USA!

Z

ogromnym zaskoczeniem i
radością przyjęliśmy wiadomość, że uczennica klasy
2f MAGDALENA TAŁAJ jako jedyna z Polski została FINALISTKĄ
Międzynarodowego
Konkursu
Plastycznego PEACE PALS INTERNATIONAL (May Peace Prevail on
Earth).
PEACE PALS INTERNATIONAL
to międzynarodowy program wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych (Wassaic, Nowy York),
mający zachęcić młodych oby-

wateli świata (5-16 lat) do kreowania i propagowania pokoju
na świecie poprzez zjednoczenie
ludzi z różnych kultur, religii, o odmiennych poglądach czy statusie
społecznym.
Funkcjonowanie
w pokoju i harmonii ma się stać
sposobem na życie, a wpajanie
młodym ludziom takich idei będzie z pewnością procentować
w przyszłości, kiedy jako dorośli
będą podejmować ważne decyzje
dla siebie i innych.
Program promuje pokój i edukację

poprzez uniwersalne przesłanie
– „May Peace Prevail On Earth”,
czyli „Niech będzie pokój na Ziemi”.
Podejmuje on różne inicjatywy,
między innymi coroczny konkurs
plastyczny. Podczas tej edycji konkursu uczestnicy z różnych stron
świata mieli pokazać, jak rozumieją
pokój, uwzględniając tegoroczną
ideę przewodnią czyli ”Kindness”
(„Życzliwość”), jak wyrazić siebie
poprzez bycie dobrym i życzliwym
człowiekiem. Idea ta związana jest ze
współpracą z Karen Palmer – „Miss
Kindness”, która jest znaną liderką i
edukatorką promującą ideę życzliwości między ludźmi. Praca konkursowa miała zawierać uniwersalne
przesłanie w języku angielskim.
Sukces cieszy tym bardziej, że w tegorocznej 24 edycji konkursu konkurencja była bardzo duża – nadesłano
ponad 4,500 prac z 79 krajów z całego świata. Praca Magdy, którą wysłaliśmy jeszcze w czerwcu, gdy była
uczennicą klasy 1a, startowała w
ostatniej kategorii wiekowej (14-16
lat), w której zwycięzcą okazał się
uczeń z Nigerii. Warto dodać, że
bardzo ciekawą pracę wykonała
również Ola Janus z klasy 2a.
Szczegółowe wyniki i inne prace
dostępne są na https://peacepalsinternational.org/2021-winners-and-finalists/. Gratulujemy!

Święto Niepodległości
w VIII LOS
Sukcesy naszych uczniów!
Uczniowie VIII LOS biorą udział
w licznych konkursach, zdobywają
w nich nagrody i wyróżnienia. Jesteśmy dumni z ich sukcesów!
Nadia Nalewajka, uczennica klasy
III c, zajęła III miejsce w Konkursie
Plastyczno - Informatycznym „Getto.
Ludzie. Pamiętanie”. Opiekunem
Nadii była pani Agata Ostrowska –
Hapunik. Wręczenie konkursowych
nagród odbyło się podczas uroczystości upamiętniającej zagładę częstochowskiego getta.
Uczennica klasy III a, Nikola Radłowska, zdobyła II nagrodę w Powiatowym Konkursie „Opowieści
Starego Rynku”, w kategorii historycznej. Praca konkursowa powstała
pod kierunkiem p. Teresy Rygalik-Weżgowiec. Zadaniem uczestników
konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej, stanowiącej
przewodnik po wystawie „Historia

10 listopada obchodziliśmy w
naszej szkole Narodowe Święto
Niepodległości. O godzinie 11.11 odśpiewaliśmy hymn, a potem uczestniczyliśmy w akademii, przygotowanej
przez klasę II a oraz panią profesor
Iwonę Skrzypczyk – Gałkowską. W
przedstawieniu brali również udział
członkowie szkolnego chóru, którzy
pod kierunkiem pani profesor Agaty
Ostrowskiej - Hapunik wykonali
wspaniałe pieśni patriotyczne. Były
to dla nas cenne chwile zadumy i refleksji nad dziejami naszego narodu.

okazją do wysłuchania pochodzącego z Belgii Guntera Pauli, laureata
Goi Peace Award. Jest on przedsiębiorcą, ekonomistą, autorem książek,
który założył również Inicjatywę
Badań nad Zerową Emisją (ZERI).
Część druga (Voices of Youth) była
podsumowaniem
tegorocznego
konkursu oraz prezentacją zwycięskich esejów w 2 kategoriach wiekowych. Pierwszym prezentującym
był 9-letni uczeń z Indii, zwycięzca
kategorii dziecięcej, a zaraz po nim
mieliśmy szansę wysłuchać 24-letniej studentki z Wietnamu, która
wygrała drugą kategorię wiekową,
w której startowali nasi uczniowie.
Forum było prowadzone przez Masami i Hiroo Saionji, przedstawicieli
Fundacji i było bardzo ciekawym
doświadczeniem dla wszystkich słuchaczy.
Więcej informacji na stronie:
https://www.goipeace.or.jp/en/
work/forum/
KOPERNIK NEWS: p. prof. Marzena
Kossak-Wąchała

emocjonalnej z jaką muszą sobie
poradzić osoby dowiadujące się o
chorobie. Obie panie opowiedziały
o swojej walce z nowotworem, pokazując, że są żywym przykładem na
to, iż wcześnie wykryta zmiana daje
gwarancję wyleczenia.
Na koniec spotkania uczniowie
mogli poćwiczyć na fantomach piersi,
w jaki sposób prawidłowo wykonać
samobadanie. Mamy nadzieję, że
spotkanie to uświadomiło młodym
ludziom, że tak naprawdę zdrowie
leży w ich rękach. Każdy człowiek
powinien wziąć za siebie odpowiedzialność w kwestii profilaktyki oraz
prawidłowego dbania o zdrowie.

Hapunik oraz uczennice klasy III
F: Natalia Drynda, Wiktoria Kwec,
Emilia Jaksęder odnalazły wiele
ciekawych pamiątek i postarały się
wiernie oddać klimat tamtych grudniowych dni. Wystawa cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród
szkolnej społeczności.
W ramach lekcji historii i wos-u odbyła się również prezentacja filmu
„Nie zabierajcie Mamy”. Jest to film
dokumentalny, który ma na celu
przedstawienie nieopowiedzianej
do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych
i internowanych w trakcie trwania
stanu wojennego w Polsce (13
grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

KOPERNIK NEW: p. prof. Marzena
Kossak-Wąchała

czyli co słychać w LOS-ie
Częstochowy - miasta nad Wartą”.
Katarzyna Serwiak z klasy II b
- zdobyła wyróżnienie w XIII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim
„Pamięci Haliny Poświatowskiej” za
wiersz pt. „Halszka”. Opiekunką Kasi
była pani profesor Iwona Skrzypczyk-Gałkowska.
Gratulujemy, życzymy dalszych
sukcesów.

D

nia 20 listopada nauczyciel
języka angielskiego w naszej
szkole, Pani Marzena Kossak-Wąchała miała przyjemność
uczestniczyć w Goi Peace Foundation Forum 2021 na zaproszenie
tejże Fundacji Pokojowej, z siedzibą
w Japonii. Ze względu na pandemię
forum odbyło się online. Jedynym
minusem była bardzo wczesna pora.
Forum rozpoczęło się o godz.14 (Japonia), ale dla uczestników ze strefy
czasu środkowoeuropejskiego była
to godz. 6.00.
Zaproszenie było związane z
uczestnictwem naszej szkoły w konkursie międzynarodowym na esej
organizowanym przez Pokojową
Fundację Goi z Tokio we współpracy
z UNESCO, w którym nasza szkoła
zdobyła nagrodę SCHOOL INCENTIVE AWARDS.
Temat tegorocznego forum to:
“Creating a Future Beyond our Imagination”, a całość była podzielona na
dwie części.
Pierwsza część (Goi Peace Award
Commemorative Speech) była

Spotkanie
z przedstawicielkami Stowarzyszenia Częstochowskich
Amazonek
10 listopada 2021 roku uczniowie
klasy 3a i 3h wzięli udział w wykładzie na temat profilaktyki raka piersi.
Przedstawicielki
Stowarzyszenia
Amazonek wskazały na co należy
zwrócić uwagę, co nas powinno zaniepokoić w wyglądzie skóry, w jaki
sposób należy prawidłowo wykonać
samobadanie. Młodzież dowiedziała
się również, gdzie należy zgłaszać się
po pomoc w razie wykrycia guzka
czy zmian skórnych.
Wolontariuszki opowiadały o
swojej chorobie, jej początku, procesie leczenia. Były to bardzo osobiste wypowiedzi, dotyczące sfery

„Gdy gaśnie pamięć
ludzka…”
W VIII LOS powstało Szkolne

Miejsce Patriotyczno - Historyczne.
Wystawa jest związana z realizowanym w naszej szkole projektem
„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej
mówią kamienie – 13 GRUDNIA
1981 - PAMIĘTAMY!”. Koordynator
- pani Magdalena Gajak, pani Agata

Wycieczka do Krakowa
10 listopada uczniowie klasy III g
pod opieka pani Agnieszki Kołodziej
– Dudek oraz pani Agnieszki Osickiej
odwiedzili Kraków. Młodzież zwiedziła m.in. Fabrykę Emalia Oskara
Schindlera. Uczniowie wzięli również
udział w interesujących warsztatach
„Sztuka interpretacji”, które odbyły
się w Muzeum Sztuki Współczesnej.
Nie zabrakło spaceru po magicznym, jesiennym Krakowskim
Rynku.

kryminalne newsy
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Był uprzednio wielokrotnie karany

Amator błyskotek zatrzymany

Ukradł biżuterię wartą blisko Policja zatrzymała 45-latka,
który napadał na seniorki
7 tys. złotych
Do pięciu lat więzienia grozi 20-letniemu
mieszkańcowi Częstochowy, który ukradł
biżuterię. Wobec sprawcy prokurator zastosował poręczenie majątkowego.
20-letniego złodzieja zatrzymali lublinieccy
policjanci. Jak ustalili funkcjonariusze, jakiś
czas temu młody mężczyzna okradł mieszkańców Olsztyna. Wykorzystał nieuwagę domowników, którzy przebywali na podwórku
z tyłu posesji, wszedł do domu przez niezamknięte drzwi wejściowe i ukradł biżuterię,
zegarki i inne wartościowe przedmioty. Łączna
wartość strat oszacowana została przez pokrzywdzonych na blisko 7 tys. złotych.
Od samego początku nad sprawą pracowali
kryminalni z lublinieckiej komendy. Intensywne

policyjne czynności, a także istotne dla sprawy
informacje przekazane przez mieszkańców
Olszyny pozwoliły na szybkie wytypowanie
sprawcy kradzieży. Okazał się nim 20-letni
mieszkaniec Częstochowy. Mężczyzna został
zatrzymany po 4 dniach od zgłoszenia na terenie Częstochowy, a następnie trafił do lublinieckiej komendy, gdzie został przesłuchany
i usłyszał zarzuty. Jak ustalili policjanci prowadzący sprawę, zatrzymany 20-latek miał na
sumieniu podobne przestępstwo, którego miał
się dopuścić wcześniej na terenie gminy Woźniki. Wobec zatrzymanego mieszkańca Częstochowy prokurator zastosował poręczenie
majątkowe. Za czyny, których się dopuścił,
grozi mu kara do 5 lat więzienia.

6 osób w areszcie

Częstochowscy policjanci zatrzymali 45-latka, który dokonał 4
rozbojów na seniorkach z naszego
miasta. Mężczyzna najpierw doprowadzał je do bezbronności,
a następnie okradał. Na wniosek
prokuratora sąd postanowił, że 45letni przestępca kolejne 3 miesiące
spędzi w areszcie.

Do pierwszego napadu doszło
w sierpniu 2021 roku. Drugi, bardzo
podobny miał miejsce na początku listopada. 45-letni mężczyzna wybierał
swoje ofiary i szedł za nimi aż do ich
miejsca zamieszkania. Gdy kobiety
wchodziły do swojego mieszkania
wchodził za nimi, a następnie używając
przemocy popychał, przewracał na
podłogę i żądał od nich wartościowych
przedmiotów.

- W dwóch kolejnych przypadkach,
które miały miejsce w listopadzie, zaatakował swoje ofiary już w drodze do
ich miejsca zamieszkania. W stosunku
do seniorek używał przemocy fizycznej,
szarpiąc za ubrania, a następnie przewracając na ziemię okradał z pieniędzy
i wartościowych przedmiotów, które
miały przy sobie - informuje Sabina
Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
Kryminalni bardzo wnikliwie analizowali każdy szczegół, mogący ich naprowadzić na przestępcę. 17 listopada
trafili na trop 45-latka. Mężczyzna już
uprzednio wielokrotnie był karany za
podobne przestępstwa, dlatego teraz
grozi mu co najmniej 15 lat więzienia.
■ TS

Przechowywali odpady
Pożar w częstochowskiej
zagrażające zdrowiu i życiu koksowni
Akcja trwała pięć godzin

Trzy najbliższe miesiące spędzą w areszcie
członkowie grupy przestępczej, która na
terenie województwa opolskiego nielegalnie składowała niebezpieczne odpady.
Częstochowscy policjanci zatrzymali
w sumie sześć osób, które są zamieszane
w tę sprawę. Śledczy ustalili, że w wyniku
przestępczego procederu co najmniej 3
tysiące ton groźnych śmieci trafiło na
teren województwa opolskiego.
Pod koniec 2019 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie powołana została
tak zwana „grupa śmieciowa”, która pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach
zajmuje się zwalczaniem nielegalnego procederu składowania odpadów niebezpiecznych
na terenie kraju.
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wpadli na trop 14 nielegalnych składowisk w województwie śląskim, opolskim,
mazowieckim i łódzkim. Do tej pory już 36
osób usłyszało zarzuty za transportowanie
i składowanie groźnych dla życia i zdrowia
substancji na terenie kraju. Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały też zarzut udziału
w zorganizowanej grupie przestępczej, a 16

z nich trafiło do aresztu.
W ubiegłym tygodniu zatrzymali kolejnych 6
osób, które działając w zorganizowanej grupie
przestępczej. w 2020 roku zwieźli, a następnie
porzucili 2 tysiące ton odpadów niebezpiecznych w Skarbimierzu – Osiedle. Na podstawie
zabezpieczonych próbek znalezionych tam
substancji biegli stwierdzili, że były tam przechowywane odpady stanowiące poważne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.
Kolejne tysiąc ton przetransportowali i porzucili na terenie Kędzierzyna – Koźla. - Trafiły
tam substancje, które z uwagi na swoje właściwości fizyko-chemiczne bezpośrednio zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób - informuje
podkomisarz Sabina Chyra-Giereś z częstochowskiej policji.
Zatrzymani mężczyźni w wieku od 47 do 53
lat z województwa śląskiego i dolnośląskiego
usłyszeli już zarzuty. - Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywóz z zagranicy
odpadów niebezpiecznych bez wymaganego
zezwolenia grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek katowickiego prokuratora
sąd postanowił, że cała szóstka kolejne 3 miesiące spędzi teraz w areszcie - podsumowuje
podkomisarz Sabina Chyra-Giereś.

Stracił 600 tysięcy zł

48-letni ksiądz padł ofiarą
oszustwa „na policjanta”
Prokuratura
wszczęła
śledztwo
w sprawie, w której pokrzywdzony został
jeden z częstochowskich księży. 48-letni
duchowny padł ofiarą oszustwa metodą
„na policjanta” i przekazał przestępcom
prawie 600 tysięcy zł. Poszkodowana
w tej sprawie jest także parafia.
Do oszustwa doszło 17 listopada 2021 roku.
Do księdza zadzwonił nieznany mężczyzna,
który poinformował duchownego, że jest
policjantem pracującym w warszawskiej komendzie. Oszust twierdził, że prowadzi dochodzenie w sprawie hakerów włamujących się na
konta bankowe i poprosił księdza o pomoc.
Przestępca najpierw zaproponował księdzu,
aby zweryfikował jego tożsamość, dzwoniąc do

policjanta „dyżurnego”. Ksiądz nie przerywając
rozmowy, wybrał numer alarmowy policji i „połączył się” z dyżurnym, który oczywiście potwierdził, że oszust jest policjantem.
Rozmowa została znów „przełączona” do
pierwszego z oszustów, który instruował
księdza, co ma dalej robić. Oszuści pozyskali
w ten sposób numer IMEI telefonu pokrzywdzonego, a także nakłonili go do wykonania
kilku przelewów na kwotę bliską 600 tysięcy zł,
pochodzących także ze środków parafii.
Jak udało się nam dowiedzieć, chodzi o parafię pw. Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie na ulicy Gajowej. Próbowaliśmy się
skontaktować z księdzem, ale na plebanii nikt
nie odbierał.
■ RED

W piątek wieczorem (19.11.), tuż po
godz. 21 doszło do pożaru w częstochowskiej koksowni. Zapaliły się przewody elektryczne taśmociągu w wieży
węglowej. 8 jednostek straży pożarnej
prowadziło akcję gaśniczą przez ponad
5 godzin.
Komenda Miejska PSP w Częstochowie otrzymała informację o pożarze
w piątek 19 listopada, o godz. 21.14. Doszło do pożaru przewodów elektrycz-

nych taśmociągu w wieży węglowej
na terenie koksowni Częstochowa.
Pożarem objęte zostały przewody na
trzech poziomach wieży, zarówno te na
elewacji, jak i te wewnątrz.
Na miejscu w sumie działało 8 zastępów straży pożarnej i 26 strażaków.
Nie było konieczności ewakuacji, po
ponad pięciu godzinach (02:16) działania zakończono, a obiekt dokładnie
sprawdzono.
■ TS

Interweniowali policjanci

Pijani rodzice nie mogli dojść
do porozumienia
Pijani rodzice, którzy w jednym
z myszkowskich mieszkań opiekowali się dziećmi w wieku 4 i 5 lat,
będą tłumaczyć się przed sądem.
Matka w chwili interwencji policjantów miała w organizmie prawie
2 promile alkoholu w organizmie,
a ojciec 1,5 promila. Dzieci trafiły
pod opiekę babci.
Policjanci interweniowali w jednym
z mieszkań w Myszkowie. Zgłaszająca
27-latka poprosiła o pomoc munduro-

wych, ponieważ jej konkubent wszczął
awanturę domową. Na miejscu mundurowi zastali 27-letnią zgłaszającą i jej
30-letniego partnera, którzy nie mogli
dojść do porozumienia podczas kłótni.
Jak się okazało, oboje byli pijani. Kobieta
miała 2 promile alkoholu w organizmie,
a jej partner 1,5 promila. Na dodatek
w takim stanie zajmowali się swoimi
dziećmi w wieku 4 i 5 lat. Stróże prawa
przekazali dzieci pod opiekę babci.
O losie nieodpowiedzialnej mamy i taty
zadecyduje sąd rodzinny.

Awantura domowa

Groził siostrze, że ją zabije.
W ruch poszedł nóż
Policjanci z Myszkowa zatrzymali
30-latka, który najpierw wszczął
awanturę domową z siostrą,
a potem groził jej nożem. Mężczyzna usłyszał zarzut. Grożą mu
dwa lata za kratami.
Do zdarzenia doszło w jednym
z mieszkań na terenie gminy Niegowa.
Jak wynika z ustaleń policjantów, pijany
30-latek wszczął awanturę domową
ze swoja 28-letnią siostrą, a potem

chwycił za nóż i groził jej śmiercią. Kobieta w obawie przed bratem ukryła się
w samochodzie, pozamykała od środka
i przerażona powiadomiła policję.
Mundurowi od razu zatrzymali
sprawcę i umieścili w policyjnej celi. Po
zebraniu materiału dowodowego 30latek usłyszał zarzut kierowania gróźb
pozbawienia życia w stosunku do siostry. Za czyn zarzucany podejrzanemu
grozi kara dwuletniego więzienia.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

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.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo dobry. 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, „norweskie” tel. 508 747 290
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

O Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102

O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822

O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,
tel. 697 272 102
O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082
O Flash gsm profesjonalny serwis
telefonów komórkowych oraz nawigacji gps. Częstochowa, al. Wolności
10 (w bramie). Tel. 888 149 969

INNE

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

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

O Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102

O Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne,
sterowane pilotem w czterech pozycjach, wysięgnik z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy
materac. Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102

O Lekcje ry na gitarze,
tel. 697 272 102

O Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

O Toaleta kompaktowa
– używana w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822
O Umywalka z „Koła” z baterią
o wym. 65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 400 zł,
tel. 697 272 102

O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

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

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

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

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

O Trening pamięci, uwagi, myślenia
logicznego i twórczego, od 6 do
106 lat. Tel. 668 814 587
O Wolny lat 54, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna panią.
Pani może posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

.......................................................................................................................................................................................................

Wysłać SMS
.......................................................................................................................................................................................................

na numer 792 620 051

......................................................................................................................................................................................................

Przez internet

Nr tel. .................................................................................

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

motoryzacja
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Są wyniki generalnego pomiaru

Kierowcy coraz rzadziej korzystają z „gierkówki”
śląskim to 22 619 poj./dobę. Co
te dane oznaczają w praktyce? Że
całe województwo śląskie, zajęło
pierwsze miejsce w Polsce wśród
województw, w których notuje się
największy ruch na drogach.
Najbardziej obciążonymi odcinkami dróg krajowych w GPR
2020/21 okazały się:

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przeprowadziła generalny pomiar
ruchu. Jak się okazało największe spadki ruchu w całej
Polsce odnotowano na...
DK91 Częstochowa – Podwarpie. W zależności od
odcinka spadek szacowany
jest na poziomie od 40 do
nawet 60 procent.
Do najbardziej obciążonych
odcinków dróg krajowych w naszym województwie należą S86,
od węzła z ul. Piłsudskiego w Sosnowcu do węzła z Drogową Trasą
Średnicową w Katowicach oraz A4
pomiędzy węzłami Katowice Mikołowska i Katowice Murckowska.
Na tych odcinkach dróg odnotowano średni dobowy ruch roczny
(SDRR) przekraczający ponad 100
000 poj./dobę. Jednak SDRR dla
dróg krajowych w województwie

wice Mikołowska i Katowice
Murckowska, SDRR = 105 033
poj./dobę.

Obwodnica Częstochowy - A1.
Pomiary co 5 lat
Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzany jest co 5 lat. Poprzedni miał miejsce w 2015 r.
Ostatnie badanie rozpoczęło się
w styczniu 2020 i trwało blisko 2
lata. Wydłużono je z uwagi na pandemię.

Co ciekawe, największe spadki
ruchu w Polsce odnotowano na
DK91 Częstochowa - Podwarpie,
o ok. 20-24 tys. poj./dobę, w zależności od odcinka o ok. 40-60 proc.
Ruch z tej drogi przejęła wybudowana w 2019 roku Autostradowa

• S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Konotopa
i Głębocka, SDRR od 104 620 do
197 813 poj./dobę, zależnie od
odcinka,

Zebrane dane do dalszej analizy
Wyniki będą wykorzystane m.in.
przy planowaniu rozbudowy dróg
czy analiz bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Bardziej szczegółowy
materiał informacyjny na temat
Generalnego Pomiaru Ruchu zostanie zawarty w opracowaniu
pn. „Ruch drogowy 2020/2021”,
którego publikacja planowana jest
w pierwszym kwartale 2022 roku.

• S8, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa
Janki i Opacz, SDRR od 104 869
do 114 959 poj./dobę, zależnie
od odcinka,
• S2, w pobliżu Warszawy pomiędzy węzłami na przecięciu
z Al. Jerozolimskimi i al. Krakowską, SDRR od 100 461 do
114 288 poj./dobę, zależnie od
odcinka.
Następne dwa odcinka zlokalizowana są w województwie śląskim:
• S86, od węzła z ul. Piłsudskiego
w Sosnowcu do węzła z Drogową Trasą Średnicową w Katowicach, SDRR = 112 736 poj./
dobę,
• A4, pomiędzy węzłami Kato■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 26 listopada 2021
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

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

79.900 zł

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

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

139.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 

11.800 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

5.500 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 

29.900 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł.,

18.900 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

24.300 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

23.000 zł

OPEL CORSA 1.4 E, zakup 2011, kraj., 

15.900 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 

64.200 zł

OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os., 

33.500 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008, 

22.000 zł

BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 


94.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

41.500 zł

BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 


148.900 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

RENAULT CAPTUR 1.2 E, rok prod. 2017, automat, kraj.,
I-wł., serwisowany

61.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł
15.900 zł
19.900 zł

41.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

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

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

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

16.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

15.900 zł

serwisowany, rok prod. 2017, 

68.900 zł

74.900 zł

77.900 zł

KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007, 

12.900 zł

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 

11.200 zł

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

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

44.900 zł

114.900 zł

DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 

JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,

 39. 000 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,

109. 000 zł

MERCEDES GLC 220, 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,



163.800 zł

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



173. 900 zł

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, 

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

59.900 zł
17.900 zł
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Skra Ladies

AZS UJD Częstochowa

Awans do 1/8
Pucharu Polski!
Piłkarki Skry Ladies zwyciężyły z drużyną Pogoni
Zduńska Wola w 1/16 Pucharu Polski, zapewniając
sobie tym samym awans do
kolejnego etapu rozgrywek.
Gratulujemy!

HIT SEZONU

Częstochowskie zawodniczki
bardzo dobrze rozpoczęły to
spotkanie i utrzymały koncentrację w dalszej części pojedynku. Pojawiły się seryjne
rzuty rożne, ale w końcu w 45.
minucie gry Natalia Liczko znalazła drogę do bramki Pogoni.
Skra Ladies zakończyła więc
pierwszą połowę z golem na
koncie, który mocno podbudował zespół. Po wznowieniu
spotkania, Skra wciąż była w
doskonałej formie i gdyby tylko
podopieczne Marty Miki wykorzystały jedną z kilku doskonałych okazji, umocniłyby swoje
prowadzenie. We wszystkich
kolejnych sytuacjach zabrakło
jednak „piłkarskiego szczęścia”.
Końcówka spotkania była zaostrzona i w efekcie częstochowiankę Wiktorię Kosielak
sfaulowała rywalka – Wiktoria
Szymczak. Nieczyste zagranie
wprowadziło spore zamieszanie na boisku i arbitrzy po-

sport/reklama

trzebowali dłuższej chwili, aby
opanować sytuację. W konsekwencji obie zawodniczki zostały ukarane czerwoną kartką.
Mecz zakończył się zwycięstwem Skry, która awansowała
do 1/8 Pucharu Polski. - Tak
daleko nasza drużyna jeszcze
nigdy w historii nie „zawędrowała”. Wiosną będziemy rywalizować w gronie 16 najlepszych
drużyn tych rozgrywek – nie
kryje zadowolenia klub.
1/16 PUCHAR POLSKI
Pogoń Zduńska Wola
– Skra Ladies Częstochowa
0-1 (0-1)
Bramka:
0 – 1 Natalia Liczko 45’
Skład:
Karolina Szulc- Małgorzata
Miniak, Milena Kowalska,
Kinga Baszewska, Agnieszka
Słaboń, Aleksandra Kaim
(46’ Wiktoria Kosielak),
Lidia Grzonka (77’ Iwona
Dannheisig) Justyna Matusiak, Paulina Koszownik,
Natalia Liczko (89’ Maja
Tomczyk), Olga Cichoń (67’
Maja Ozieriańska) oraz Antonia Zbirek, Natalia Mucha,
Aleksandra Połacik

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy U-21
Dwie zawodniczki AZS UJD
Częstochowa - Anastasiya Dymytrenko
i
Gabriela
Dyszkiewicz wzięły udział w
Młodzieżowych Mistrzostwach
Europy do 21 lat w tenisie stołowym. Turniej rozgrywany był
w belgijskiej miejscowości Spa.
Anastiasiya Dymytrenko, która
jest reprezentantką Ukrainy, a na co
dzień występuje w zespole Bebetto
AZS UJD Częstochowa, w grupie
eliminacyjnej gry pojedynczej pokonała 4:0 Niemkę Sophię Klee i
4: 2 Rumunkę Andree Dragoman.
Przegrała z kolei 3:4 z Rosjanką Olgą
Vishniakova. W pierwszym etapie

zajęła drugie miejsce, a drugi etap
zakończyła na miejscu trzecim. Wygrała 4:1 z Słowaczką Tatiana
Kukulkova. Uległa 3:4 Rumunce
Elenie Zaharia oraz 0:4 Francuzce
Lucie Gauthier – podsumowuje
klub i dodaje - W ćwierćfinale gry
podwójnej Anastasiya Dymytrenko
i Jamila Laurenti z Włoch przegrali
2:3 z późniejszymi mistrzymi Europy z turecką parą Yilmaz Ozge i
Harac Ece. W drugiej rundzie miksta
Dymytrenko z Antonem Limonov
ulegli 2:3 Jakub Zelinka i Nikoleta
Puchovanova z Słowacji. - Druga
reprezentantka AZS UJD Częstochowa Gabriela Dyszkiewicz zakończyła swój udział w czołowej 16 w

konkurencji w grach podwójnych. W
pierwszej rundzie turnieju Gabriela
Dyszkiewicz i Julia Szymczak pokonały 3:0 parą Rikke Skattet (Norwegia) i Alinę Jagnenkova (Estonia),
a w drugiej rundzie przegrały 0:3 z
parą z Niemiec Franziska Schreiner
i Annet Kaufmann – relacjonuje
klub. Dyszkiewicz w indywidualnej
grze poniosła porażki w grupie eliminacyjnej z Rumunką Tanią Plaian
1:4, Francuzką Camille Lutz 1:4 oraz
Portugalką Ines Matos 0:4. Nie powiodło się także w grze mieszanej,
gdyż drugą rundę Gabriela Dyszkiewicz z Maciejem Kubik przegrali
1:3 Mateo Muti (Włochy) i Sabiną
Surjan (Serbia).

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin
W sobotę 27 listopada na stadionie przy ul. Limanowskiego
83 czerwono-niebieskich kibiców czekają kolejne sportowe
emocje. Raków Częstochowa
podejmie Zagłębie Lubin. Początek spotkania o godz. 20:30.
W poprzedniej kolejce podopieczni
szkoleniowca Marka Papszuna
niespodziewanie przegrali na wyjeździe z Cracovią 0:1. – Spodzie-

waliśmy się trudnego meczu, a on
wyjątkowo jakiś trudny dla nas nie
był, ale przegraliśmy. W szatni na
pewno jest duże rozczarowanie, bo
z perspektywy boiska wydawało się,
że mamy to pod kontrolą, ale w drugiej połowie jakby trochę straciliśmy
koncentrację i dobre nastawienie.
Wdaliśmy się w taką kopaninę i
piękna bramka z drugiej piłki zadecydowała o wyniku meczu, natomiast z gry i przebiegu spotkania

– szczególnie z pierwszej połowy
jesteśmy zadowoleni. Wynik jednak
jest bezwzględny i musimy to niestety teraz dźwignąć i w kolejnych
meczach grać na dobrym poziomie, a
przede wszystkim być skuteczni, bo
tego dzisiaj zabrakło – mówił na pomeczowej konferencji trener czerwono-niebieskich Marek Papszun.
W najbliższym, sobotnim spotkaniu
to Raków będzie faworytem meczu,
ale czy zwycięży?
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Liga 40-latków

Kolejarz-Jura Częstochowa

Kolejne sukcesy zawodników

Pierwsza kolejka rozegrana

Sezon przełajowy trwa w najlepsze i przynosi zawodnikom
Kolejarza-Jury sporo sukcesów. Jednym z ostatnich jest
zwycięstwo Mateusza Konwińskiego w Ogólnopolskim
Wyścigu w kolarstwie przełajowym w Turawie.
Mateusz Konwiński startował w
kategorii juniorów. Przez większą
część wyścigu kontrolował sytu-

ację i zakończył zmagania zwycięstwem. Dzień później zawodnik
Kolejarza-Jury ścigał się w Super
Pucharze Polski w Gościęcinie
wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z klubu. Dla juniorów był
to wyścig rangi UCI. Zajął tam
solidne piętnaste miejsce. Kajtek
Wąsowicz w tej samej kategorii
był dwudziesty. W juniorkach
młodszych Milena Tokarska zakończyła wyścig na bardzo do-

brym szóstym miejscu. Larysa
Kolańczyk była z kolei trzynasta.
W juniorkach Marta Marek zajęła
ósmą lokatę. W młodzikach dziewiąte miejsce wywalczył Oskar
Rybak, Franek Wezgowiec był
piętnasty, a Amadeusz Marciniak
trzydziesty trzeci. W juniorach
młodszych Szymon Czerniecki
zakończy zmagania z dwudziestą
dziewiątą lokatą.

Skra Częstochowa

Nowy Ośrodek Szkolenia Kobiet
We wtorek 23 listopada Skra
Częstochowa otworzyła drugi
Ośrodek Szkolenia Kobiet,
podpisując umowę o współpracy z MKS-em Myszków.
Inicjatywa szkolenia dziewcząt
w
poszczególnych
ośrodkach sprawi, że w przyszłości do grup młodzieżowych
Skry trafiać będą kolejne utalentowane zawodniczki.
Podczas spotkania inauguracyjnego obecni byli prezesi obu
klubów - Artur Szymczyk i Tadeusz
Bartnik, wiceprezes zespołu z
Myszkowa, jak również Tomasz
Szlenk, koordynator projektu,
Patryk Mrugacz oraz ambasadorka przedsięwzięcia, piłkarka
pierwszej drużyny Skry, Paulina
Koszownik. – MKS Myszków to
kolejny klub na mapie Ośrodków,
który z dniem dzisiejszym oficjalnie rozpoczyna swoją działalność. Podobnie jak w przypadku
Ośrodka w Kłomnicach ta współpraca ma przede wszystkim charakter szkoleniowy. Obecnie
naszym wspólnym celem jest
stworzenie i rozbudowa drużyn
młodzieżowych MKS Myszków o
grupy szkoleniowe U – 7/9 oraz

U – 10/12, jak również usystematyzowanie pracy w oparciu
o Program Szkolenia dotyczący
Ośrodka i wspólne szkolenia
dla trenerów. Przyszłościowo
nasza współpraca ma mieć wielotorowy charakter w oparciu
o Szkołę Mistrzostwa Sportowego NOBILITO, jak również
współpracę na poziomie drużyn
seniorskich. – wyjaśnił koordynator projektu, Patryk Mrugacz.
Paulina Koszownik, która jest
bardzo ważną postacią w zespole
Skry i ambasadorką nowej inicjatywy, wychodzi z założenia, że
kluby – zwłaszcza w mniejszych
miastach powinny się wspierać,
a nie rywalizować ze sobą. Nie
kryje zadowolenia, że w tym przypadku doszło do porozumienia,
które może zaowocować teraz
bardzo ciekawym projektem. –
Wierzę, że nasze Ośrodki będą
stwarzać dziewczynom dogodne
warunki do rozwoju. To ważne,
żeby miały gdzie się ogrywać
i czerpać z tego radość - podkreśla piłkarka naszego klubu.
Wybór miejsca do otwarcia kolejnego Ośrodka Szkolenia Kobiet
zdawał się być prosty. Za MKS-em
Myszków przemawiał fakt, że
klub skupia się od kilku już lat na
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szkoleniu dziewcząt, a ponadto
seniorska drużyna, składająca się
w głównej mierze z zawodniczek
z regionu radzi sobie coraz lepiej.
– Myszków od zawsze był i będzie
dobrym miejscem dla kobiet i jestem przekonany, że tutaj będzie
bardzo silny ośrodek – zapewnia
prezes Skry Częstochowa Artur
Szymczyk. Teraz pozostaje promować Ośrodki Szkolenia Kobiet
i umiejętnie przyciągać młode
zawodniczki na treningi, które są
prowadzone według specjalnego
programu. Inicjatorzy całego
przedsięwzięcia mają nadzieję, że
z tym nie będzie problemu. Zainteresowanie kobiecą piłką rośnie,
o czym przekonuje zawodniczka
Skry, Paulina Koszownik. - Myślę,
że takie projekty mają na to duży
wpływ. O ile więcej dziewczyn
grałoby od najmłodszych lat, jeśli
stworzylibyśmy im odpowiednie
środowisko do tego. Dlatego
wierzę, że projekt będzie się cieszył dużym zainteresowaniem,
bardzo bym tego chciała – mówi
z nadzieją zawodniczka Skry Ladies. Częstochowski klub jest
przekonany, że współpraca z nowymi partnerami to kolejny, duży
krok w kierunku rozwoju klubu.

W Lidze 40-latków, której organizatorem jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Częstochowie, rozegrano już
pierwszą kolejką w sezonie
2021/2022.
- Na inaugurację sezonu zobaczyliśmy dwa pojedynki. W
pierwszym Poczesna & Blachownia K&K dosyć pewnie pokonała Volley w dwóch setach.
Dużo więcej emocji towarzyszyło
pojedynkowi Gminy Rędziny z
Sami Swoi. Tu o zwycięstwie de-

cydował wyrównany trzeci set,
który na swoją korzyść rozstrzygnęli Sami Swoi. Mamy nadzieję,
że przed nami pełen emocji
sezon, który uda się rozegrać bez
większych przeszkód – podsumowuje MOSiR. Kolejne mecze
zostaną rozegrane w niedzielę
28 listopada. Sami Swoi zmierzą
się o godz. 9:30 z Automanią Mikrus Mykanów. Godzinę później
Gmina Rędziny rozegra spotkanie
z Poczesna & Blachownia K&K, a
o godz. 11:30 Flyspot zagra z drużyną Volley.

Tauron 1. Liga

KPS Siedlce – Exact Systems
Norwid

zdj. Exact System Norwid

zdj. Kolejarz Jura

zdj. MOSiR Cz-wa

W najbliższą sobotę 27 listopada Exact Systems Norwid
Częstochowa zmierzy się na
wyjeździe z zespołem KPS Siedlce w ramach 11. kolejki
Tauron 1. Ligi. Początek meczu
o godz. 17:00.
W poprzednim spotkaniu podopieczni szkoleniowca Piotra
Gruszki przegrali z Polski Cukier
Avia Świdnik 1:3. Porażka była

tym bardziej bolesna, że doszło
do niej na własnym parkiecie.
Była to czwarta przegrana z
rzędu częstochowskiego klubu.
W wyjazdowym spotkaniu z
KPS-em Siedlce Norwid powalczy o bardzo cenne punkty.
Zajmuje obecnie 13. miejsce w
tabeli Tauron 1. Ligi, mając na
swoim koncie 11 punktów. Sobotni rywal ma ich 19 i zajmuje 6.
miejsce w klasyfikacji.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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