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Życzymy Wam
zadowolenia i satysfakcji
z podejmowanych wyzwań.
Niech magiczna moc
wigilijnego wieczoru przyniesie Wam
spokój, wytchnienie i radość.
Redakcja Życia Częstochowy i Powiatu

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Pieniądze na drugie
i każde kolejne dziecko
w rodzinie. W styczniu
ruszą wypłaty

• s.2

Oszuści w natarciu

Dostałeś SMS-a o paczce?
Nie klikaj w link!

• s.11

Z powodu małej liczby zaszczepionych

Wizz Air zawiesza loty
z Polski

• s.12

Zimowe kary

Masz nieodśnieżony
samochód?
Możesz dostać mandat!

• s.29

Prezydent podpisał ustawę

Co dalej z odnawialnymi
źródłami energii?

• s.21

Nowe uprawnienia ZUS

Zwolnienia lekarskie
na cenzurowanym

• s.9

Akcyza podniesiona

Zapłacimy
jeszcze więcej
za alkohol
i papierosy
Od tej decyzji nie ma już odwrotu. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy
o podatku akcyzowym. W efekcie od przyszłego roku zapłacimy więcej za alkohol
i papierosy. Przygotujmy się też do tego, że ceny tych produktów będą rosły z roku
na rok. Wzrost podatku akcyzowego zaplanowany został aż do 2027 roku.
Od 1 stycznia wzrosną o 10 proc.
stawki akcyzy na alkohol etylowy,
piwo, wino, napoje fermentowane
i wyroby pośrednie. Minimalna
stawka akcyzy na papierosy wzrośnie natomiast z obecnych 100
proc. do 105 proc. całkowitej kwoty
akcyzy, naliczonej od ceny równej
średniej ważonej detalicznej ceny
sprzedaży papierosów. – W odniesieniu do wyrobów alkoholowych,
ceny detaliczne napojów alkoholowych w Polsce nadal są bardzo niskie w porównaniu ze średnią unijną.
Zmiana ma za zadanie pozytywnie
wpłynąć na politykę prozdrowotną
i ograniczyć negatywne skutki palenia wyrobów tytoniowych oraz
spożywania napojów alkoholowych
– czytamy w uzasadnieniu pro-

jektu. Państwo tłumaczy, że akcyza
zostanie podniesiona w trosce o
nasze zdrowie. Zupełnie odmiennego zdania jest branża alkoholowa
– tutaj przeważają głosy, że droższy
alkohol spowoduje mocny rozwój
szarej strefy.
Za sprawą nowelizacji ustawy, w
przyszłym roku za alkohol i papierosy zapłacimy o 10% więcej. Z wyliczeń resortu finansów wynika, że
wódka (0,5l) będzie droższa o około
1,50 zł, wino (0,75l) o około 16 gr, a
piwo (0,5l) o około 6 gr. Za papierosy
natomiast mamy płacić o 30 groszy
więcej niż dotychczas. Oczywiście
wzrost akcyzy to jedno. Ceny mogę
być wyższe również ze względu na
to, że z pewnością wzrosną ceny
produkcji.

str. 34

Przed nami
najbardziej magiczny
Sprawdź
• s.18-19
czas w roku
W które niedziele zrobimy zakupy?
Przyzwyczailiśmy się, że – pomimo
zakazu handlu – większość sklepów
jest otwarta w niedziele niehandlowe. W przyszłym roku ma się
to zmienić, bo rządzący zamierzają
uszczelnić „dziurawe prawo”. W myśl
nowych przepisów w niehandlowe
niedziele otwarte będą mogły być
tylko te placówki, w których działal-

ność pocztowa będzie przeważająca.
To zamyka furtkę tym sklepom, które
do tej pory omijały prawo i proponował klientom, poza odebraniem
przesyłki, również zrobienie zakupów. Dlatego też postanowiliśmy
sprawdzić, które niedziele będą
w przyszłym roku handlowe.

Na tym jednak nie koniec podwyżek. Projekt przyjęty przez rządzących zakłada, że stawki akcyzy
będą rosnąć przez kolejne pięć lat.
Harmonogram przewiduje:
• w latach 2023-2027 5% podwyżki akcyzy na alkohol etylowy,
piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie
(bez cydru i perry),
• w latach 2023-2027 10% podwyżki akcyzy na papierosy, tytoń
do palenia i wyroby nowatorskie.
Za sprawą podwyższenia akcyzy,
rządzący chcą zwiększyć dochody
w budżecie państwa. Z szacunków
wynika, że w przyszłym roku
zwiększą się one o 2,03 mld zł,
a w okresie
10 lat o łącznie
o 103,7 mld zł.

Lista niedziel handlowych
w 2022 r.:
30 stycznia 2022 r.,
10 kwietnia 2022 r.,
24 kwietnia 2022 r.,
26 czerwca 2022 r.,
28 sierpnia 2022 r.,
11 grudnia 2022 r.,
18 grudnia 2022 r.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Dofinansowanie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Pieniądze na drugie
Uczniowie z gminy Olsztyn
otrzymają nowoczesne sprzęty i każde kolejne
252 300 zł otrzymała
gmina Olsztyn na realizację
programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest on skierowany
do szkół podstawowych.
Dzięki funduszom uczniowie
z gminy Olsztyn będą korzystać z nowoczesnych sprzętów
edukacyjnych.
- Celem inicjatywy jest wspieranie
szkół
podstawowych
w budowaniu wśród uczniów

zainteresowań związanych z tak
zwanymi kierunkami STEAM
(nauka, technologia, inżynieria,
sztuka i matematyka) – mówi Kamila Kubat z Referatu Promocji
i Turystyki Urzędu Gminy Olsztyn.
Od 1 września 2022 roku do
każdej szkoły podstawowej znajdującej się na terenie gminy
Olsztyn trafi nowoczesny sprzęt,
który pomoże uczniom w rozwijaniu ich pasji. - Każda szkoła
otrzyma pulę pieniędzy, którą
może wydać na dowolny sprzęt

umożliwiający prowadzenie praktycznych zajęć z robotyki, programowania i wprowadzenia do nauki
o Sztucznej Inteligencji, w tym
takie urządzenia, jak drukarki 3D,
gogle VR, sprzęt do nagrań, roboty
edukacyjne, maty edukacyjne.
Sprzęt będzie na wyposażeniu
szkoły, a nauczyciele będą mogli
korzystać z niego prowadząc zajęcia – dodaje.
Pieniądze na zakup urządzeń pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

MPK

Wielkie czyszczenie wiat przystankowych
Miasto postanowiło również
wziąć się za świąteczne porządki i rozpoczęło trzecią już
w tym roku akcję odświeżenia
infrastruktury
przystankowej. W czasie pierwszych
dwóch umyto niemal 500
wiat. Tym razem będzie nieco
skromniej.
Jak informuje Biuro Inżyniera
Ruchu UM, na bieżąco z infra-

struktury przystankowej usuwane są nielegalne ogłoszenia,
naklejki i pseudograffiti oraz
wszelkie zabrudzenia z dachów,
ścian, siedzisk i gablot. Tym razem
w ramach akcji umytych zostanie
50 wiat w tych miejscach, gdzie
dochodzi do największej wymiany pasażerów MPK.
Czyszczenie odbywa się za pomocą myjek wysokociśnienio-

wych, gorącą wodą ze środkami
myjącymi lub ekologiczną chemią
w przypadku konieczności zastosowania mocniejszych preparatów. Podczas prac ekipy
myjącej pasażerowie muszą liczyć
się z pewnymi utrudnieniami.
BIR planuje kolejne mycie wiat
wczesną wiosną, jeśli nie zajdzie
potrzeba wcześniejszej interwencji.

Dla potrzebujących

Zamiast tradycyjnej wieczerzy
będą paczki
Ze względu na panującą pandemię zamiast tradycyjnej
wigilijnej wieczerzy w tym
roku paulini przygotowują na
świąteczny stół paczki. Otrzymają
je
podpopieczni
Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego.
Ze względu na pandemię będą
one podarowane zamiast wigilijnej wieczerzy. Jak podkreśla
opiekun punktu o. Zygmunt Bola
staraniem paulinów i darczyńców
paczki te są po prostu „bogatsze”,
by nie tylko zaspokoiły te naj-

pilniejsze potrzeby. Trafią one
przede wszystkim do rodzin oraz
osób starszych i samotnych.
Jak zauważa o. Bola z pomocy
w punkcie zaczęły w tym roku
korzystać osoby, którym po podwyżkach czy chorobie przestał
„spinać się domowy budżet” i po
opłaceniu rachunków na żywność
już brakuje pieniędzy.
Na przygotowanie świątecznych paczek obok zakonnych pieniędzy, paulini przeznaczają też te
składane przez pielgrzymów do
skarbony przy ołtarzu św. Antoniego w bazylice czy przysyłanych
na konto bankowe. Punkt ko-

rzysta też z pomocy darczyńców.
Także w tym okresie osoby, które
chcą pomóc, mogą przynosić potrzebne produkty do Punku Charytatywnego, który znajduje się
ul. św. Barbary 6. - W dni powszednie, w godz. od 8.00 do 10.00
jest tu ktoś z dyżurujących - wyjaśnia opiekun Punktu Charytatywnego.
Obecnie z pomocy w sposób systematyczny korzysta ok. 80 osób.
Z podopiecznymi Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego
spotka się w wigilię przeor Jasnej
Góry, który złoży świąteczne życzenia i pobłogosławi dary.

Z żalem żegnamy zawsze nam przychylnego
arcybiskupa seniora archidiecezji częstochowskiej

Stanisława Nowaka
Klub Seniora AZS Częstochowa

dziecko w rodzinie.
W styczniu ruszą
wypłaty
Od 1 stycznia 2022 r. na drugie
i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia
12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe
świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).
Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie
w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko
na konto bankowe.
Od nowego roku kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej
wysokości 12 tys. zł na drugie
i każde kolejne dziecko w wieku
od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane
w miesięcznych częściach – po
500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od
wyboru rodzica. Wsparcie będzie
niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane –
podkreśla prof. Gertruda Uścińska,
prezes ZUS.
Prawo do świadczenia będą
mieć także ci rodzice, którzy już
teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie
będzie przysługiwało na drugie
dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia
w życie ustawy do końca 35. miesiąca życia tego dziecka, na które
kapitał przysługuje.
- Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego
świadczenia będzie zajmował się
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku
będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą
tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie
wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS
oraz bankowość elektroniczna
– informuje Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie śląskim.
500 zł lub 1000 zł
Ustawa o rodzinnym kapitale
opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału
może zostać zmieniona - tj. podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do
500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica, przy czym taką dyspozycję
można będzie złożyć tylko raz
w okresie otrzymywania kapitału.
Przepisy ustawy o rodzinnym
kapitale opiekuńczym określają

maksymalny termin dla ZUS na
rozpatrzenie wniosku o kapitał.
Wynosi on 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje
nie wcześniej niż za miesiąc, od
którego przysługuje prawo do kapitału.
Jeśli kapitał zostanie przyznany,
to rodzic otrzyma informację
o przyznaniu świadczenia, która
będzie znajdować się w skrzynce
odbiorczej na profilu na PUE ZUS.
Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość
elektroniczną lub portal Emp@tia.
Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję
odmowną. Decyzję odmowną
w takim przypadku rodzic
otrzyma elektronicznie na PUE
ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje
odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.
Dofinansowanie do opieki
dla dzieci
- Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania
miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na
dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
– przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość
faktycznej opłaty ponoszonej
przez rodziców za dany miesiąc).
Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe – tłumaczy rzeczniczka.
Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte
rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub
jedyne dzieci w rodzinie. Mogą
z niego skorzystać też rodzice
na drugie lub kolejne dziecko
w rodzinie, ale tylko za okresy
uczęszczania do żłobka, klubu
dziecięcego lub do dziennego
opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy
(np. uczęszczanie do żłobka przed
12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za
uczęszczanie do placówki, nie
obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce.
Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.,
dofinansowanie
przysługiwać
będzie jednak z wyrównaniem od
1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko
w styczniu i kolejnych miesiącach
uczęszczało do żłobka, klubu
dziecięcego lub do dziennego
opiekuna.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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In vitro

Nie wybieraj się do ZUS!

Witamy kolejną częstochowiankę

W czwartek, 24 grudnia,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nieczynny. W tym
dniu nie będzie również działało
Centrum
Obsługi
Telefonicznej. Zgodnie z Kodeksem Pracy, 24 grudnia
2021 r. jest dniem wolnym dla
pracowników ZUS za dzień
świąteczny – sobotę 25
grudnia 2021 r.

Dzięki miejskiemu programowi
dofinansowania
procedury in vitro na świat
przyszła kolejna mała częstochowianka. Zuzia urodziła
się 26 listopada. Jej rodzice
odebrali już jej nową „furę”
- wózek ufundowany przez
firmę Deltim.

Klienci wszelkie formalności
będą mogli załatwić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, która jest dostępna
non stop, przez 7 dni w tygodniu.
Wystarczy zalogować się na swój
profil PUE, by złożyć dokumenty,
czy wysłać wniosek. Osoby, które
chciałyby uzyskać informacje
w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego mają do dyspozycji specjalną całodobową infolinię (tel. 22
11 22 111).
- Za wszelkie utrudnienia związane z zamknięciem placówek
w Wigilie z góry przepraszamy.
Przypominamy, że jeśli ktoś ma
pilną sprawę w ZUS, to najlepiej
nie zostawiać tego na ostatnią
chwilę. Do świąt jest jeszcze kilka

dni. Dla oszczędności czasu można
wizytę w ZUS umówić na konkretny dzień i godzinę, zgodnie
z pracą urzędu. Temu właśnie służy
umawianie wizyt w ZUS przez
telefon. Telefony kontaktowe do
umawiania wizyt można znaleźć
na naszej stronie internetowej –
podpowiada Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego.
Zakład przypomina również
o możliwości rozmowy z pracownikami ZUS za pośrednictwem
wideorozmowy. To bardzo dobre
rozwiązanie dla tych co w trosce
o swoje zdrowie starają się unikać
miejsc publicznych, albo dla osób,
które mają w danym momencie
utrudniony dojazd do placówki.
– Rozmowę online z ekspertem
ZUS można umówić poprzez
naszą stronę internetową www.
zus.pl/e-wizyta. Łącząc się online z ZUS z domu, od znajomych,
z dowolnego miejsca w kraju lub
za granicą, możemy dopytać się
o swoją sprawę, wyjaśnić wątpliwości, zasięgnąć porady. To bardzo
wygodna forma kontaktu i coraz
częściej wybierana przez klientów
ZUS – dodaje rzeczniczka.

W Częstochowie

Powstała placówka, która
będzie pomagać osobom
ze spektrum autyzmu
W budynku przy ulicy Nowowiejskiego
15
powstał
Środowiskowy Dom Samopomocy typu D. Placówkę – na
zlecenie miasta – będzie prowadziło Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
z
Autyzmem
i Zaburzeniami Pokrewnymi
„Daj mi czas”.
Środowiskowy Dom Samopomocy typu D realizuje swoje cele
poprzez różnorodne formy zajęć,
dostosowane do indywidualnych
potrzeb i możliwości uczestników.
Zajęcia te prowadzone są przez
specjalistów posiadających wiedzę
oraz umiejętności z zakresu pracy
z grupą osób niepełnosprawnych
m.in. psychologów i terapeutów.
Usługi świadczone w ŚDS obejmują m.in.:
- Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: dbałości
o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, gospodarowania środkami
pieniężnymi;
- Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie
pozytywnych relacji uczestnika
z innymi osobami;
- Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem
alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się;
- Trening umiejętności spędzania

czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań, udział
w spotkaniach towarzyskich
i kulturalnych;
- Zajęcia rozwijające aktywność
i ekspresję twórczą prowadzone
w formie prac zespołowych i indywidualnych;
-Poradnictwo psychologiczne;
- Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych czy dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
w tym uzgadnianie i pilnowanie
wizyt u lekarza;
- Niezbędną opiekę;
- Terapię ruchową, w tym zajęcia
sportowe, turystyczne, rekreacje.
Na utworzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy typu D dla 16
osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi
Częstochowa otrzymała dotację
z budżetu państwa. Jej wysokość
to 552 tysiące złotych.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas” działa od
marca 2007 r., opierając się na
społecznej pracy członków.
Środki na realizację celów statutowych pozyskuje ze składek
członkowskich, od sponsorów
i z imprez charytatywnych,
które organizuje. Od 2012 r. organizuje akcję „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”.

Tym razem procedura została
przeprowadzona w klinice PROVITA w Katowicach.
Do tej pory, dzięki częstochowskiemu programowi od 2012 r.
urodziło się 64 dzieci (32 dziewczynek oraz 32 chłopców) – w tym
8 par bliźniaków. Od pierwszej

zdj. UM CZ-wa

edycji program wspiera częstochowska firma Deltim, która każdemu dziecku funduje wózek

własnej produkcji. Kolejny z nich
trafił już do rodziców małej częstochowianki.

Nietypowy prezent

Walizka wypełniona... „narkotykami”
Dość nietypowy prezent
otrzymali częstochowscy policjanci
od
Starostwa
Powiatowego.
Krzysztof
Smela przekazał im... walizkę
edukacyjną, która zawiera
substancje przypominające
narkotyki oraz przedmioty
służące do ich zażywania.
Walizka pomoże funkcjonariuszom edukować rodziców oraz
nauczycieli, którzy często nie zdają
sobie sprawy, że posiadanie określonych przedmiotów może świadczyć o tym, że dziecko zażywa
lub ma kontakt z narkotykami.
- Walizka jest doskonałym narzędziem wspierającym walkę z narkotykami i środkami odurzającymi.
Wszystko po to, by nabyć wiedzę,
jak ustrzec dzieci przed narkotykami i dopalaczami oraz jak reagować na podejrzane zachowania
– zaznacza Patryk Jeziak, rzecznik
prasowy Starostwa Powiatowego
w Częstochowie.

zdj. Starostwo Powiatowe w Cz-wie

Dodatkowo starosta częstochowski, Krzysztof Smela, przekazała Komendzie Miejskiej
Policj elementy odblaskowe,
które w ramach kampanii spo-

Zbiórka

Oddaj krew na święta!
Częstochowski Legion - Klub
HDK organizuje „III Świąteczną
zbiórkę
krwi”.
Zaplanowano ją na 18 grudnia.
Krew będzie można oddać
w godzinach 10:00 - 14:00
w oddziale terenowym Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (ul. Kopernika 38)
w Częstochowie.
Stany zapasów krwi ciągle są
bardzo niskie – ten życiodajny płyn
jest potrzebny w każdych ilościach
i w każdej grupie.
Pomimo panującej pandemii
krew można bez problemów oddawać w punktach krwiodawstwa
z zachowaniem odpowiednich
procedur sanitarnych. Wkrótce
będzie ku temu doskonała okazja.

Częstochowski Legion - Klub
HDK organizuje „III Świąteczną
zbiórkę krwi”. Zaplanowano ją na
18 grudnia w godzinach 10:00 14:00. Krew będzie można oddać
w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa pod adresem ul.
Kopernika 38 w Częstochowie (budynek przychodni MSWiA). - Jeśli
czujesz, że z Twoim
zdrowiem
wszystko
w porządku, masz
18-60 lat i ważysz nie
mniej niż 50kg to 18
grudnia między 10:00
a 14:00 zgłoś się do nas
i oddaj najcenniejszy
lek, jakim można się
podzielić – zachęcają
inicjatorzy akcji. - Na
miejscu spotka was
strefa
edukacyjna

łecznej „Błyszczę przykładem”,
będą rozdawane dzieciom i młodzieży na terenie powiatu częstochowskiego.

o krwiodawstwie, wiele atrakcji,
krwiodawcy otrzymają ekstra gadżety i vouchery. Będzie można
również przekąsić coś słodkiego.
Dla dawców, którzy zdecydują się
oddać krew pierwszy raz w życiu,
przewidziane są w ograniczonej
ilości vouchery do wyboru na trening personalny, tatuaż, usługę
barberską oraz strzelnicę – zapowiadają. Przy okazji świątecznej
zbiórki krwi, jak co roku będą zbierane czekolady od krwiodawców
dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej „DOM
ŻYCIA” im. Leonii Nastał.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Starym Cykarzewie działa
od października 2020 roku.
Jego członkinie mają mnóstwo
pomysłów, energię i zapał do
pracy. O tym, na czym skupia
się ich działalność rozmawiamy z przewodniczącą koła
Katrzyną Hudysz i księgową
Aliną Bojarską.

wywiad Życia

Wywiad

Nie wiedzą, czym jest nuda

Paula Nogaj: Skąd wziął się pomysł na utworzenie KGW w waszym sołectwie?

Katarzyna Hudysz: Działamy od
1 października 2020 roku z inicjatywy naszego kolegi Roberta Konieczko, który prowadzi Fundację Energia jest w nas.

AB: W ramach wydarzenia zapewniłyśmy dużo atrakcji dla dzieci
– dmuchańce, różnego rodzaju
pokazy, malowanie twarzy. Nie
zabrakło poczęstunku przygotowanego przez KGW. Strażacy przeprowadzili pokaz ratownictwa,
zorganizowali loterię dla dzieci.

Alina Bojarska: Zachęcił nas do
założenia koła, ponieważ dowiedział się, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wspiera nowo powstałe KGW dotacją w wysokości 3 tys. złotych.
Ta kwota na początek działalności
oczywiście nas zmobilizowała.
Stwierdziłyśmy, że czemu nie?

KH: Należy zaznaczyć, że współpraca z miejscową jednostką OSP
układa nam się naprawdę świetnie.
Ostatnio strażacy pomogli nam
w mikołajkowej akcji, przywożąc
wozem strażackim samego św. Mikołaja do naszej siedziby. Dzieci,
które na niego czekały, były przekonane, że to najprawdziwszy
Mikołaj z samej Laponii, a my potwierdziłyśmy, że strażacy z OSP
Stary Cykarzew specjalnie po
niego pojechali.

KH: Wybrałyśmy się do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, aby zasięgnąć szczegółowych informacji, dotyczących
całego procesu zakładania koła.
Pan, który nas tam przyjął nie za
bardzo wierzył, że nam się uda
załatwić wszystkie formalności,
ponieważ miałyśmy na to zaledwie
trzy dni, a na pewne rzeczy trzeba
było poczekać, tak jak na przykład
w Urzędzie Skarbowym. My jednak
dostałyśmy niesamowitej energii,
uruchomiłyśmy swoje kontakty –
pomógł nam sołtys, potem same
załatwiałyśmy resztę i tego ostatniego dnia, gdy Pan z ARiMR-u już
właściwie wychodził z pracy, my
dotarłyśmy z kompletem dokumentów. Udało nam się wniosek
złożyć w ostatniej chwili.

PN: Możecie się pochwalić już
pierwszymi nagrodami, prawda?

AB: Zgadza się. Brałyśmy udział
w Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”, podczas którego zajęłyśmy II Miejsce
w Konkursie „Kobieta Gospodarna
i Wyjątkowa”.
PN: Działacie również charytatywnie?

PN: Od początku swojej działalności macie również swoją siedzibę…

KH: To sala, należąca do gminy,
z której korzystamy na podstawie
pisemnego porozumienia z wójtem
Dariuszem Pomadą. Należy powiedzieć, że wójt w ogóle nas bardzo
wspiera. Każde jego jedno słowo
jest dla nas zachętą do działania.
Zawsze ma dla nas czas, przyjeżdża

KH: Tak, festyn odbył się tutaj
w ostatnią niedzielę sierpnia. Na
organizację tego wydarzenia pozyskałyśmy 8 tys. złotych dofinansowania z ARiMR-u. Należy
podkreślić, że pewnie nie dałybyśmy sobie same rady z tym tematem, gdyby nie pomoc wójta.
Pomógł nam sprowadzić tutaj Terenowy Punkt Szczepień z Gliwic.
Możemy się pochwalić, że dzięki
naszej akcji zaszczepiło się trzydzieści pięć osób. Ponadto poszerzyłyśmy ofertę naszego festynu
o możliwość dokonania spisu powszechnego, z której skorzystało
aż sto trzydzieści pięć osób.

na nasze spotkania – nawet jeśli
tylko na chwilę. My, jako przedstawicielki koła jesteśmy bardzo zadowolone ze współpracy z wójtem.
Jest dla nas dużą podporą.
PN: Jak często się spotykacie
i ile w ogóle koło liczy członków?

KS: Na ten moment jest nas 27
osób. Mimo pandemii udaje nam
się normalnie działać. Latem może
ta aktywność była nieco mniejsza,
bo panie były bardzo zagospodarowane, ale zarząd i mała grupka
osób pracowała cały czas.

PN: Jakie działania macie na
swoim koncie?

KH: Robimy naprawdę wiele.
Z takich najbardziej chwalebnych działań możemy wymienić
chociażby utworzenie w naszej
siedzibie kącika dla seniorów.
Dostałyśmy pieniądze, które wykorzystałyśmy na zakup krzeseł
i stolików. To było ważne, aby odpowiednio zaaranżować naszą
przestrzeń. W kolejnym etapie postanowiłyśmy utworzyć Zakątek
Malucha, żeby seniorzy mogli
przychodzić na nasze spotkania,
uczestniczyć w zajęciach, a przy
okazji zabierać ze sobą wnuki, którymi często się opiekują. W ubiegłym roku zorganizowałyśmy
nawet zajęcia świetlicowe podczas
ferii. Pierwszego dnia miałyśmy
tutaj siedmioro dzieci, ale ostatniego gościłyśmy już dwadzieścia
jeden maluchów. Po feriach nasze
działania przyblokował nieco
covid, zorganizowałyśmy kilka
konkursów plastycznych dla dzieci,
ale już w czerwcu udało nam się
przeprowadzić większą akcję, jaką
był rodzinny rajd rowerowy.
PN: Zorganizowałyście również
duży festyn połączony z akcją
szczepienia przeciwko COVID-19.

AB: Tak, organizujemy i włączamy
się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Brałyśmy udział m.in.
w challenge’u „Piłkę odbijamy –
Paulinie pomagamy”, aby pomóc
w zbiórce na rzecz młodej dziewczyny z naszej okolicy, która niestety niedawno zmarła…
KH: Teraz również przystąpiłyśmy
do takiej akcji Fundacji „Małych
stópek”, której celem jest zbiórka
artykułów higieniczno-kosmetycznych dla małych dzieci z domów
dziecka, domów samotnej matki,
hospicjów. Zbiórka prowadzona
była już przez nas w sklepie „Lewiatan” w Starym Cykarzewie
w dn. 3-4 grudnia i 10-11 grudnia,
ale będzie można nas tam jeszcze
spotkać i wspomóc nasze działania w najbliższy weekend (17-18
grudnia).
PN: Czego teraz najbardziej potrzebujecie jako koło w swojej
działalności?

AB: Z pewnością jakiegoś wsparcia
finansowego, ponieważ pomysłów jest mnóstwo, ale realizacja
często jest utrudniona przez brak
środków na działanie. Czasami
aby ubiegać się o jakieś dotacje,
trzeba mieć już jakiś wkład własny,
dlatego wsparcie lokalnych przedsiębiorców z pewnością by się
przydało.
PN: Dziękuję za rozmowę

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Filharmonia Częstochowska

Podróż przez
najpiękniejsze pieśni
i kolędy bożonarodzeniowe
Nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia to czas niezwykły
i oczekiwany, czas miłości
i wspólnego przeżywania radości. To piękny moment, który
najlepiej celebruje się przy
dźwiękach równie pięknej muzyki. A taką zapewni nam chór
Filharmonii Częstochowskiej
Collegium Cantorum pod dyrekcją
Janusza
Siadlaka.
W czasie świątecznego koncertu wybierzemy się w podróż
przypominając – a może i dopiero poznając – najpiękniejsze
pieśni i kolędy bożonarodzeniowe z całego świata.
Przed świątecznym koncertem
Filharmonia Częstochowska przygotowała dla nas coś jeszcze.
W piątek, 17 grudnia, o godz.
19.00 w sali koncertowej czeka nas
bowiem doroczny koncert symfoniczny z udziałem pracowników
Katedry Muzyki Uniwersytetu
Jana Długosza. Usłyszymy Koncert
d-moll J. Brahmsa – z Barbarą Karaśkiewicz przy fortepianie, arie
oratoryjne i operowe J.S. Bacha,
W.A. Mozarta, J. Masseneta i G. Bizeta w wykonaniu sopranistki Anny
Noworzyn-Sławińskiej oraz frag-

menty orkiestrowe z oper W.A. Mozarta, G. Bizeta i P. Mascagniego.
Solistkom będzie towarzyszyć Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Częstochowskiej – tym razem pod
dyrekcją Jerzego Swobody. Słowo
o muzyce wygłosi Anna Stachura-Bogusławska.
Koncert świąteczny z kolei zaplanowano na niedzielę, 19 grudnia.
Początek o godzinie 17.00. Chór
Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum prowadzony
przez Janusza Siadlaka przygotował
program pieśni i kolęd z całego
świata. Przeniesiemy się na moment do gorącej Argentyny, potem
wejdziemy w klimat amerykański,
rozświetlonych lampkami, śnieżnych świąt dzięki piosenkom, które
nierozerwalnie wprowadzają nas
w świąteczny nastrój. A następnie
zawędrujemy daleko na wschód,
by w końcu… powrócić w rodzinne
strony, bo nie zabraknie także kolęd
szczególnie popularnych w konkretnych regionach Polski.
Bilety na oba koncerty – 45 zł
(normalny), 38 zł (ulgowy), 20 zł
(UTW) – czekają w kasie Filharmonii (tel. 795 451 438, czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00) oraz na stronie
internetowej.

aktualności
Nowa propozycja częstochowskiego teatru

O Skłodowskiej
z przymrużeniem oka

Maria Skłodowska-Curie będzie główną bohaterką
spektaklu, który już wkrótce
zostanie wystawiony na deskach częstochowskiego
teatru. Na scenie nie zobaczymy jednak dobrze nam
znanych aktorów, a zupełnie
nowy zespół z Teatru Papahema.
- Na początku tego sezonu
wymyśliliśmy projekt „Młoda
Częstochowa”. Ma on proste przesłanie. Chodzi o zauważenie i promowanie na miarę możliwości
młodych artystów wywodzących
się z naszego miasta - zaznacza
Robert Dorosławski, dyrektor
częstochowskiego teatru. - Stąd
też pomysł na zaproszenie Teatru Papahemy. Pokusiliśmy się,

aby wciągnąć spektakl na nasz afisz.
„Skłodowska”
to
fantastyczne przedstawienie,
jedno
z lepszych, jakie widziałem w ostatnich
latach - dodaje.
Spektakl
przewrotnie
używa
postaci Marii Skłodowskiej-Curie
porusza
kwestie
szeroko rozumianej wolności,
respektowania praw kobiet, wieloaspektowego
przekraczania
własnych granic, naruszania
prywatności osób publicznych,
przerostu ego i ambicji, a także
przynależnej systemowi edukacji, tendencji do zamykania
ludzkiego życia w banalnych
formułkach. Istotne zagadnienia
społeczne konfrontowane są
z życiową postawą noblistki,
której przywraca się prawo do
szczerej, intymnej, nierzadko
kontrowersyjnej
wypowiedzi.
Korzystając z języka teatru
ożywionej formy, twórcy w dynamiczny i groteskowy sposób
przybliżają bogaty w paradoksy
fenomen zjawiska, jakim jest
Maria Skłodowska-Curie. - Spek-

takl powstał z okazji 150. rocznicy urodzin noblistki. Zaczęliśmy
od premiery w Białymstoku, później była Warszawa, a teraz czas
na Częstochowę - mówi Mateusz
Trzmiel, jeden z aktorów Teatru
Papahemy. - Biografia Marii Skłodowskiej-Curie jest fascynująca,
pojemna, wielowątkowa i inspirująca w wielu kontekstach.
Nie możemy przejść wobec niej
obojętnie. Oczywiście zastanawialiśmy się, czy temat będzie
atrakcyjny dla odbiorcy. Okazało
się, że jest on zasysający i wciągający - zapewnia. W spektaklu
nie zabraknie humoru, dowcipu
i nawiązań do czasów współczesnych. Premierę „Skłodowska.
Radium girl” zaplanowano na
sobotę, 18 grudnia, na godzinę
19.00. Kolejny spektakl odbędzie się w niedzielę 19 grudnia,
godz. 16:00.
Tekst i reżyseria: Agata Biziuk,
scenografia: Katarzyna Pielużek,
muzyka: Natasza Topor, choreografia: Anna Sawicka-Hodun, projekcje: Patryk Bychoski, Reżyseria
światła: Maciej Iwańczyk, konsultacje chemiczne: Marzanna
Rutkowska, obsada: Paulina Moś,
Helena Radzikowska, Paweł Rutkowski, Mateusz Trzmiel.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

zdrowie
Nowe uprawnienia ZUS

Zwolnienia lekarskie na cenzurowanym
Wraz z pierwszym stycznia
2022 roku ZUS zyska dodatkowe uprawnienia. Wśród
nich jest między innymi mowa
o sprawdzaniu sposobów wykorzystywania zwolnienia
lekarskiego.
W ustawie zostały doprecyzowane kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS. Od
1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie upraw-

niony do pozyskiwania danych
i informacji w zakresie niezbędnym
do ustalenia prawa do zasiłków,
ich wysokości, podstawy wymiaru
oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek.
- Obecnie brak pełnej i rzetelnej
informacji, jak też dokumentacji
od płatników składek lub ubezpieczonych utrudnia ustalanie
prawa do zasiłków, ich terminową
wypłatę oraz ich weryfikację. Dotychczas zdarzały się sytuacje, że

Światełko w tunelu

Lek skuteczny przeciw
różnym wariantom
Koncern Pfizer poinformował,
że
badania
laboratoryjne opracowanego
przez firmę leku Paxlovid na
Covid-19 sugerują, że jest on
skuteczny także przeciw wariantowi
Omikron
koronawirusa. Wykazały one
89-procentową skuteczność
leku w zapobieganiu hospitalizacji.
Firma podała, że główny składnik
leku, nirmatrelwir, wykazał w badaniach laboratoryjnych silne
działanie hamujące aktywność
części Omikronu odpowiedzialnej
za reprodukcję wirusa. - To wskazuje na potencjał nirmatrelwiru,
by zachować silne antywirusowe
działanie przeciwko Omikronowi
- oznajmił koncern, podkreślając,
że podobne wyniki uzyskano badając skuteczność leku przeciwko
wszystkim innym dotychczasowym wariantom koronawirusa.
Pfizer poinformował też, że nowe
dane z badań klinicznych Paxlovidu potwierdziły 89-procentową
ogólną skuteczność leku w zapobieganiu hospitalizacji i zgonom
związanym z Covid-19 u pacjentów
wysokiego ryzyka w przypadku
podania leku w ciągu trzech dni
od wystąpienia objawów. W przy-

padku podania leku w ciągu pięciu
dni, skuteczność wyniosła 88 proc.
Żaden z ponad 1000 pacjentów,
który otrzymał lek, nie zmarł, podczas gdy w grupie, która otrzymała
placebo zanotowano 12 zgonów.
Koncern poinformował jednocześnie o wstępnych wynikach
z innego badania klinicznego Paxlovidu, przeprowadzonego wśród
osób nienarażonych na podwyższone ryzyko komplikacji związanych z Covid-19. W tym badaniu
szacowana skuteczność w zapobieganiu hospitalizacji wyniosła
70 proc. Badanie nie osiągnęło
założonego przez firmę celu wykazania konsekwentnego polepszenia symptomów przez cztery
kolejne dni. Mimo to oba badania
wykazały 10-krotne zmniejszenie
ładunku wirusa w organizmie pacjentów w ciągu pięciu dni w porównaniu do grupy placebo.
Przy tej okazji przypominamy,
że już w listopadzie Pfizer wystąpił do amerykańskiej Agencji
Żywności i Leków (FDA) o zgodę
na wprowadzenie Paxlovidu na
rynek. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest do końca grudnia.
Jeszcze przed nią prezydent USA
Joe Biden zdecydował o kupnie 10
milionów zestawów pigułek Paxlovidu, które mają być udostępniane
pacjentom za darmo.

płatnicy składek lub ubezpieczeni,
powołując się na brak podstawy
prawnej do udostępnienia danych,
odmawiali przekazywania informacji lub dokumentów – wyjaśnia
Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Jak zapewniają przedstawiciele
tej insytutucji – wbrew wcześniejszym doniesieniom - ZUS nie będzie odwiedzał naszych sąsiadów
i prosił ich o informacje na temat
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tego, co robimy na zwolnieniu
lekarskim. Nie będzie też mógł
wystąpić do operatora sieci komórkowej ani banku o informacje na
temat ich klientów. - Nowe przepisy nie dają takich uprawnień ZUS
– zapewnia Beata Kopczyńska.
Zbierane dane pochodzić będą od
pracodawców/płatników składek
i mają pomóc zweryfikować czy
pracownik zatrudniony w dwóch
lub więcej miejscach przebywając
na zwolnieniu lekarskim nie pracował w tym czasie w którymś z zakładów pracy.
- Nowy przepis ma być skutecznym
narzędziem,
który
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przyczyni się do pozyskiwania
od płatników składek i ubezpieczonych danych koniecznych do
przyznania prawa i wypłaty świadczenia z ubezpieczeń społecznych,
bądź ich weryfikacji np. dotyczących potwierdzenia okoliczności
zawartych w oświadczeniach
składanych przez ubezpieczonych
w celu ustalenia prawa do zasiłku,
istnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń
albo wstrzymanie ich wypłaty,
ustalenia okoliczności związanych
z prawidłowością wykorzystywania zwolnień od pracy – podsumowuje Beata Kopczyńska.

Aplikacje smogowe

Sprawdź, czym oddychasz
ziomu. Możemy użyć również
mapy do szybkiego zobaczenia sytuacji w Polsce lub wybranych miastach. Aplikacja korzysta z bardzo
dużej ilości źródeł pomiarowych
- z danych serwisu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
a także ze stacji Syngeos, SmogTok,
perfect-Air oraz Look02.

Smog Alert
Smog Alert to przyjemna i łatwa
w użyciu aplikacja, która pokaże,
jakim powietrzem oddychasz.
Wykorzystując lokalizację telefonu, aplikacja sama określi
z jakich stacji pomiarowych pokazywać dane.
Aplikacja wyświetla stan powietrza dla większości polskich miast,
ale także dane z 3000 miast całego
świata. Użytkownik ma dużą łatwość, aby wybrać nową stację do
monitorowania poza stacją z najbliższej okolicy.

Są dni – zwłaszcza zimą –
kiedy wyjście z domu wydaje
się być najgorszą rzeczą, jaka
może nas spotkać. I nie, wcale
nie chodzi tutaj o naszego wewnętrznego lenia. Problemem
jest jakość powietrza. Zanim
więc wyjdziesz z domu,
sprawdź czym będziesz oddychać. Pomocne okażą się tutaj
aplikacje na telefon.
Smog może stanowić poważne
zagrożenie dla naszego zdrowia.
Najgorsze są pyły zawieszone
PM2.5, które łatwo przenikają
do krwi oraz najdalszych miejsc
płuc. Mogą powodować choroby
układu oddechowego i krążenia,
nasilenia astmy czy – w najgor-

szym przypadku – prowadzić
nawet do śmierci. Warto więc na
bieżąco śledzić, czym oddychamy.
Dzięki temu będziemy mogły
świadomie podjąć decyzję, czy
iść na spacer, czy lepiej zostać
w domu. Można to zrobić za pomocą aplikacji na telefon. Zdecydowana większość z nich jest
bezpłatna.

Na które aplikacje
warto zwrócić uwagę?

Airly
Aplikacja Airly dostarcza wielu
informacji na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza w całej
Polsce. Zapamiętuje wskazane
lokalizacje, dzięki czemu będziesz
miała szybki dostęp do informacji o poziomie zanieczyszczeń
w swojej okolicy.

Jakość powietrza w Polsce

Kanarek
Pozwala łatwo sprawdzić zanieczyszczenie powietrza (smog)
w naszej okolicy, a także poinformuje, jeśli jakość powietrza
spadnie poniżej ustalonego po-

Oficjalna aplikacja Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wykorzystuje dane gromadzone dla każdego województwa
w Polsce w ramach Monitoringu
Środowiska (PMŚ). Zawiera opcję
automatycznego
ostrzegania
o przekroczonych normach.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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materiał informacyjny

handel
Oszuści w natarciu

Dostałeś SMS-a o paczce?
Nie klikaj w link!
W okresie przedświątecznym
wielu z nas decyduje się na zrobienie
zakupów
bez
wychodzenia z domu. Zamawiamy głównie upominki dla
najbliższych. Niestety ten
fakt wykorzystują oszuści.
W ostatnim czasie możemy
wręcz mówić o prawdziwej fali
przestępców podszywających
się pod firmy kurierskie. Wysyłają oni SMS-y z linkiem
do strony, na której należy dokonać rzekomej dopłaty
do przesyłki. Jeśli w niego
klikniemy, umożliwimy przestępcom wyłudzenie środków
z konta bankowego.
Sumy do rzekomej dopłaty są niewielkie – wynoszą zaledwie kilka
złotych. W wiadomości podany jest
także link, który przekierowuje potencjalną ofiarę na stronę łudząco
podobną do strony banku bądź
operatora płatności. Niczego nieświadoma ofiara wprowadza wrażliwe dane dotyczące konta takie
jak login czy hasło i umożliwia tym
samym przechwycenie ich przez
oszustów.
W innym wariancie tej metody otrzymujemy wiadomość
o możliwości śledzenia paczki lub
ewentualnie przekierowaniu jej
na inny adres. Możemy też dostać SMSa z informacją, że nasza

paczka jest gotowa do odbioru
– adres znajdziemy w podanym
linku. Klikając w niego, możemy
nieświadomie pobrać i zainstalować na smartfonie złośliwe
oprogramowanie, które będzie na
przykład śledzić naszą aktywność
i przesyłać do przestępców wpisywane na klawiaturze informacje.
A stąd już bardzo blisko do kradzieży naszych pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym.
Ktoś, kto często otrzymuje
paczki, jest łatwym celem dla
przestępców. Zwłaszcza jeśli oczekuje akurat na przesyłkę. A tych
w okresie przedświątecznym
zamawiamy na potęgę – często
nawet gubimy się w tym, co, gdzie
i kiedy powinno do nas dotrzeć.
Co zatem zrobić, aby nie paść
ofiarą internetowego oszusta?
Przede wszystkim nie klikać
w każdy link, który otrzymamy.
Szczególnie wiadomości odebrane
z nieznanych numerów należy
traktować jako potencjalną próbę
dokonania przestępstwa naszym
kosztem. Dokładnie czytajmy też
wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów. Poświęcenie
kilku sekund na zweryfikowanie,
jaką transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas przed
utratą pieniędzy. W razie wątpliwości możemy też skontaktować
się bezpośrednio z daną firmą kurierską.
■ Katarzyna Gwara
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Z powodu małej liczby zaszczepionych

Wizz Air zawiesza loty z Polski
z nich zniknie z rozkładu na trzy
miesiące.
• Katowice–Bergamo (loty zawieszone od 1 stycznia
do 28 marca)
• Katowice–Malta (połączenia
wstrzymane od 3 stycznia
do 7 marca)
• Katowice–Lwów (trasa wróciła
od 17 grudnia, ale zostanie

ponownie zawieszona
od 3 stycznia do 7 marca)
• Katowice–Liverpool (brak połączeń w systemie rezerwacyjnym
od 6 stycznia do 28 marca)
• Katowice–Bristol (brak lotów od
7 stycznia do 11 marca)
• Katowice–Kijów (loty zawieszone od 9 stycznia
do 11 marca) ■ Katarzyna Gwara

Wizz Air zamierza w styczniu
przyszłego roku zawiesić aż
36 tras z i do Polski. Powód?
Niewielka liczba osób zaszczepionych.
O planach taniej linii lotniczej poinformował prezes Jozsef Varadi
na łamach magazynu „Re:view”.
– Jaki jest sens latania na tak wielu
trasach z kraju, który poziom
szczepień ma ledwie na poziomie
50 procent? Doświadczenie uczy,
że można się spodziewać samych
problemów, lockdownów, zamykania lotnisk itp. – mówi prezes
węgierskiego przewoźnika. Jak
zaznaczył w Wielkiej Brytanii, czy
we Włoszech zaszczepionych jest
około 85% mieszkańców i latanie
do tych państw jest po prostu
mniej ryzykowne.
Loty z Katowic:
Od początku stycznia Wizz Air zawiesi wiele połączeń. Większość

Pożyczka Zaratka
RRSO: 7,23%

Częstochowa
ul. 11 Listopada 5
tel. 34 366 16 15
Al. Najświętszej Marii Panny 13
tel. 34 374 06 80
kasastefczyka.pl

możliwości!

0 zł

prowizji

801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności
kredytowej. Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach
1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Członków
nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie
co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Minimalny
i maksymalny okres spłaty Pożyczki Zaratka wynosi 48 miesięcy.
Przykład reprezentatywny z dnia 01.07.2021 r. dla Pożyczki
Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 4000,00 zł. Zmienna
roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu
wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%.
Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych
rat równych: 95,80 zł oraz ostatnia, 48. rata: 96,03 zł. Całkowita
kwota do zapłaty: 4 598,63 zł, w tym odsetki: 598,63 zł.
Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego umocowanego do
dokonywania czynności faktycznych lub prawnych w imieniu
i na rzecz SKOK Stefczyka związanych z przygotowaniem,
oferowaniem lub zawieraniem umów o kredycie konsumenckim
oraz do czynności niezbędnych do wykonywania zawartych
umów. Pośrednik Kredytowy Stefczyk Finanse spółka akcyjna
z siedzibą w Gdyni (dawniej: Stefczyk Finanse – Towarzystwo
Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A.), przy ul. Legionów 126-128. KRS w SR GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII WG KRS 903136, kapitał zakładowy:
229.869.553,55 zł (wpłacony w całości), NIP 586-227-79-20,
REGON 221712086.
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Nadleśnictwo Koniecpol

Tajemnice koniecpolskich lasów
Lasy Nadleśnictwa Koniecpol
położone są u zbiegu województw śląskiego
i świętokrzyskiego.
Lesistość Nadleśnictwa
wynosi ok. 30 procent, a jego
obszar, w przeważającej
części ma charakter
równinny z dominującym
udziałem siedlisk borowych.
Taki układ sprawia, że najbardziej powszechnym gatunkiem
drzewa występującym w koniecpolskich lasach jest sosna zwyczajna, której udział jest bliski 85
procent. Są jednak i takie miejsca,
w których różnorodność ukształtowania terenu, wielość gatunków
lasotwórczych (obszar Nadleśnictwa znajduje się również w zasięgu naturalnego występowania
świerka, buka, jodły, dęba) i roślin
runa zachwyca bogactwem przyrodniczym.

Do lasu po wiedzę!
- W Nadleśnictwie Koniecpol
szczególnie dbamy o to, by lasy,
obok
funkcji
gospodarczych
i ochronnych, pełniły również
funkcje społeczne. Wkładamy
wiele zaangażowania, by odwiedzający nas goście mogli ciekawie
i bezpiecznie korzystać z leśnych
funkcji edukacyjnych. Tereny naszej jednostki oferują możliwość
zorganizowania grupowych wycieczek pieszych i rowerowych po najpiękniejszych zielonych zakątkach
– mówi nadleśniczy Nadleśnictwa
Koniecpol Przemysław Grabowski.
W jednostce edukacja przyrodniczo-leśna realizowana jest z wykorzystaniem własnych obiektów
zlokalizowanych w biurze nadleśnictwa (izba edukacyjna, arboretum i trasa „Las dla zmysłów”),
a także w terenie (ścieżki przyrodniczo-edukacyjne i rowerowe, altany dydaktyczne) oraz w szkołach
i przedszkolach.

Do lasu po odpoczynek!
W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa znajdują
się obszary zaliczane do bardzo
cennych pod względem wartości
turystycznej i rekreacyjnej. Wytyczone przez najciekawsze zakątki
trasy piesze i rowerowe o łącznej
długości ponad 100 km połączone
z
przyrodniczo-dydaktycznymi
ścieżkami, dają zadowolenie amatorom turystyki i wypoczynku.
W 2013 roku utworzona została
przyrodnicza trasa rowerowa
„W Dolinie Pilicy” zlokalizowana na
północny-zachód od miejscowości
Szczekociny. Sąsiaduje ona z rzeką
Pilicą i liczy około 19 km. Druga
ścieżka dydaktyczna „Od nasionka
do drzewa”, tworzona równolegle, przedstawia specyfikę pracy
szkółkarskiej. Ma długość 1,4 km,
a zlokalizowana jest Leśnictwie
Małachów. W 2018 roku powstała
ścieżka dydaktyczna w ostępach
leśnych w granicach miasta Koniecpol, zaś w 2019 r. wytyczono
trasę „Gąszcze” w granicy miasta
Szczekociny. Właśnie w tych miejscach, od dawna, obserwowano

wzmożony ruch turystyczny. Tym
samym, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności,
zamontowano kilkadziesiąt tablic
edukacyjno-informacyjnych wraz
z niezbędną małą architekturą,
która umili czas spędzany na łonie
przyrody. Rok 2020 przyniósł kolejny edukacyjny sukces – przy
biurze Nadleśnictwa, powstała
„Leśna ścieżka zmysłów”. Cała jej
idea jest utrzymana w tonie „dobrej” ingerencji w zdolność odbierania bodźców zewnętrznych.
Umieszczone urządzenia edukacyjne, w znacznej części pobudzają
zmysł dotyku, wzroku i słuchu.

Do lasu po historię!
Na terenie Nadleśnictwa Koniecpol nie brak też miejsc bogatą historią pisanych związanych
z walkami niepodległościowymi
narodu polskiego z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Styczniowego i II Wojny
Światowej. - Musimy pamiętać, że
las w przeszłości był mieszkaniem
dla ludzi. Stawał się schronieniem
dla partyzantów, ale także placem
krwawych bitew. Wielu zmierzało
w jego kierunku w poszukiwaniu
ostoi, dla wielu przeradzał się on
w miejsce ostatniego spoczynku.
To dlatego, podczas spaceru po koniecpolskich lasach natrafimy niekiedy na krzyż, czasem obok niego
uda nam się odnaleźć tabliczkę
z napisem, a czasem jedynie usypany kopczyk. Nam leśnikom, historia powierzyła opiekę nad tym
szczególnym dobrem, nad polskim
lasem będącym dziedzictwem kulturowym i nieopisanym śladem
wiary. Nie dziwmy się więc, kiedy
spotkamy zapalony znicz na leśnym pustkowiu, z dala od codziennego zgiełku i jakże przyziemnych
spraw – podkreśla Nadleśniczy.

Do lasu po drewno!
Człowiek od zawsze związany
był z lasem. Wśród niego wzrastał
i czerpał z niego siłę, pożywienie

oraz schronienie. W czasach
współczesnych mimo wielkiego
postępu, jego rola się nie zmieniła.
Las składa się z drzew i jest w nim
najbogatszy zestaw wszelkich organizmów żywych, które stanowią
o życiu na ziemi. Las to prawdziwie
ekologiczna fabryka. Dzięki pierwiastkom krążącym w przyrodzie i energii słonecznej powstaje
jego najznakomitszy produkt
– drewno, który, w odróżnieniu od
wielu innych darów natury, jest
surowcem w pełni odnawialnym.
- Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie
trwałości lasów to dwa równolegle ważne interesy dbające o naturalne bogactwo jakim jest ten
surowiec. Koniecpolscy leśnicy
pozyskują drewno w granicach
określonych w 10-letnim planie
urządzenia lasu, zatwierdzonym
przez ministra środowiska. Zadania w tym dokumencie zostały
sformułowane w taki sposób, aby
prowadzona w oparciu o nie wielofunkcyjna, trwale zrównoważona gospodarka leśna przynosiła
pozytywne efekty w wielu dziedzinach. Oznacza to działalność
zmierzającą do kształtowania i wykorzystania lasów w taki sposób
i w takim tempie, aby zapewnić
zachowanie ich bogactwa i różnorodności biologicznej oraz wysokiej produkcyjności. Zachowane
są również zdolności do wypełniania wszystkich ważnych funkcji
ochronnych, gospodarczych i społecznych. Kupując drewno lub
produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób
niezagrażający przyrodzie, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty – wymienia Nadleśniczy.
Nie wszystkim wiadomo, że
drewno ma 30 tysięcy zastosowań.
Nie każdy potrafi sobie wyobrazić,
że w Polsce powstaje około 5 tysięcy drewnianych domów rocznie
albo, że co 50-ty Polak pracuje
w przemyśle drzewnym. Czas
nadrobić zaległości, tym bardziej,

że rola drewna we współczesnym
życiu nabiera coraz większego
znaczenia. - Śmiało można powiedzieć, że nastał czas drewna. We
współczesnej gospodarce świata
przeżywa swoje prawdziwe odrodzenie – podsumował nadleśniczy
Przemysław Grabowski.

Do lasu po sadzonki!
Tam, gdzie to możliwe, las odnawia się sam – naturalnie. Konieczne jest jednak, by dojrzały
drzewostan obradzał nasiona,
a warunki siedliskowe i atmosferyczne były sprzyjające. - Pomoc
leśników ogranicza się w tym
wypadku do właściwego przygotowania gleby warunkującego
optymalne kiełkowanie nasion
i późniejszy wzrost siewek. To
najlepszy sposób na zachowanie
całego bogactwa genetycznego
drzewostanu. Jego największym
sprzymierzeńcem jest czas. Niezwykle ważne jest również zrozumienie, cierpliwość i uszanowanie
praw rządzących przyrodą przez
nas, gospodarzy – dopowiada Nadleśniczy. Tam, gdzie odnowienie
naturalne nie jest możliwe bądź
konieczna jest zmiana składu gatunkowego drzewostanu na inny,
lepiej dostosowany do miejscowego siedliska - leśnicy Nadleśnictwa Koniecpol odnawiają las
sztucznie, sadząc drzewka wyhodowane w szkółce z nasion.
Nadleśnictwo posiada bazę szkółkarską, której produkcja zaspokaja potrzeby nadleśnictwa oraz
pozwala na sprzedaż sadzonek
dla odbiorców indywidualnych.
Szkółka położona jest w leśnictwie
Małachów. Prowadzona jest tam
produkcja sadzonek gatunków lasotwórczych. Oprócz tego produkuje się niewielkie ilości sadzonek
gatunków drzew i krzewów miodoi owocodajnych. Średniorocznie,
szkółka leśna w Małachowie produkuje 2,5 mln sadzonek. Materiał
szkółkarski spełnia wszystkie obowiązujące wymagania i normy.
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Z lasu do domu!
Nastała zima. To czas w którym
wszyscy powoli przygotowujemy
się do jednych z najważniejszych
świąt – Bożego Narodzenia. – My
leśnicy, również rozpoczynamy
nasze starania oferując piękne,
bożonarodzeniowe
drzewka.
Czynnie włączamy się w szereg
wydarzeń, które łączą ludzkie
serca. Nadleśnictwo Koniecpol
wraz z Polskim Towarzystwem
Leśnym działającym przy jednostce corocznie organizuje konkurs
edukacyjno-plastyczny na „Leśną
ozdobę choinkową”. W latach
ubiegłych, spotkał się on z dużym
zainteresowaniem. „To ogromny
sukces, że Artyści, którzy biorą
w nim udział odnajdują w lesie nie
tylko drzewa, zwierzęta czy owoce
runa leśnego. Doszukują się w leśnych ostępach źródła inspiracji,
które w postaci ozdób świątecznych wprowadza nas w magię
Świąt Bożego Narodzenia – mówi
Przemysław Grabowski. Każdego
roku koniecpolscy leśnicy przygotowują także „Choinkę Nadziei”.
Niesiona przez dzieci i młodzież
trafia do ludzi, którzy z utęsknieniem wypatrują serdecznych
dłoni. Pomaga im to podtrzymać
nadzieję, że nadal ktoś o nich pamięta a wyjątkowy czas Świąt
Bożego Narodzenia tym bardziej
potęguje ten niewielki, ale płynący
z serca dar. Atmosfera i serdeczność jaka panuje podczas tych
spotkań utwierdza w celowości
podejmowanych działań.
Tradycją stało się również, że
jednostkę w tym czasie odwiedzają Przedszkolaki wraz z Wychowawcami z Niepublicznego
Przedszkola Jaś i Małgosia w Koniecpolu. Zabierają leśników na
świąteczną wędrówkę pośród
najpiękniejszych polskich kolęd
i pastorałek. W obecnych czasach,
dla wielu z Nas trudniejszych, jeśli
nie możemy być ze sobą osobiście, inicjujemy inne formy bożonarodzeniowej bliskości. W roku
ubiegłym objęliśmy patronatem
organizowany w placówce konkurs na najpiękniejszą kolędę
i pastorałkę. Nagrania dziecięcych śpiewów jakie otrzymaliśmy
wywołały ogromne wzruszenie.
„W obecnym roku również będziemy pielęgnować tę tradycję –
zapewnia nadleśniczy Przemysław
Grabowski.

Życzenia
„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony…” Szanowni Goście i Sympatycy Nadleśnictwa Koniecpol, święta Bożego
Narodzenia to czas szczególny,
wypełniony radością, miłością
oraz niepowtarzalną atmosferą. To
czas pojednań i wzajemnej troski,
a przede wszystkim serdecznych
spotkań w gronie najbliższych.
Niech te wyjątkowe dni będą dla
Państwa źródłem wielu radosnych chwil obfitujących w spokój
i życzliwość. Nadchodzący Nowy
Rok niech pozwoli, że w pełnym
zdrowiu poczujemy ogromną
radość jaką niesie przebywanie
w lesie i życie z nim na co dzień.
On, jak prawdziwy przyjaciel, dodaje nam siły!
Darz Bór!
Nadleśniczy Nadleśnictwa Koniecpol
Przemysław Grabowski
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Uroczyste obchody 40 rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
W czwartek, 9 grudnia 2021 r.,
odbyły się w murach naszego liceum
uroczystości związane z wydarzeniami Grudnia’81. Rozpoczęły się
odśpiewaniem hymnu państwowego z udziałem sztandaru szkoły.
Następnie głos zabrała Dyrektor
V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie mgr Małgorzata Witek, która
w imieniu całej społeczności V LO
przywitała wszystkich zgromadzonych gości: panią Grażynę Matyszczak – Dyrektora Biura Poselskiego
Posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego, panią Alicję Janowską – Dyrektora Delegatury Kuratorium
Oświaty w Częstochowie, pana
Rafała Piotrowskiego – Naczelnika
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Częstochowy, panią Katarzynę
Milik – pełnomocnika dziekana
Wydziału Humanistycznego UJD
ds. kierunku Historia, panią Dorotę
Kaczmarek – zastępcę Przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”
i Przewodniczącą Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania, pana
Jarosława Kapsę – częstochowskiego działacza i opozycjonistę,
członków Koła „Wolności” działającego w latach 80-tych przy V LO,
dyrektorów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z Częstochowy, laureatów konkursu wraz
z opiekunami, przedstawicieli Rady
Rodziców V LO, przedstawicieli
prasy, radia i telewizji oraz nauczycieli i młodzież V LO.
Tuż po wyprowadzeniu sztandaru
rozpoczął się montaż słowno-mu-

kiego.
Następnie zabrała głos pani dr
Iwona Wołyniec, która przedstawiła
główne założenia organizowanego
przez nasze liceum I Powiatowego
Konkursu Historyczno-Filmowego
pt.”Najnowsza Historia Polski obrazem i słowem pisana” cykl 1:
„40-lecie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce we wspomnieniach mieszkańców Częstochowy

zyczny pt. „Chcemy pamiętać…”
w wykonaniu Amatorskiego Teatru
Szkolnego V LO pod opieką pań:
mgr Eweliny Aleksandrowicz i mgr
Danuty Zielińskiej. Montaż poświę-

cony 40 rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego, przeplatany był
piosenkami z tego okresu, w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod
opieką pana mgra Jana Głowac-

Dla absolwentów szkół wyższych

Napisałeś pracę o Częstochowie?
Zgłoś ją do konkursu!
Miasto po raz kolejny ogłosiło
konkurs dla absolwentów
szkół wyższych, którzy napisali prace licencjackie lub
magisterskie dotyczące Częstochowy. Do miejskiej
rywalizacji można je zgłaszać
do 14 stycznia.
Uczestniczką bądź uczestnikiem realizowanego w ramach
miejskiego projektu „Akademicka
Częstochowa” konkursu mogą być
absolwentki i absolwenci uczelni
wyższych, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską
lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową.
Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania
gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury,
ochrony środowiska, transportu
oraz innych dyscyplin i obszarów
ważnych dla lokalnego rozwoju.
Do konkursu można zgłaszać
prace obronione w roku akademickim 2020/2021.
Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej należy dostarczyć osobiście
do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać
drogą pocztową na adres: Urząd

Miasta Częstochowy, ul. Śląska
11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty należy opatrzyć
dopiskiem „Konkurs na pracę naukową – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.
Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
1) pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i
elektronicznej w formacie doc
lub pdf na nośniku CD lub DVD,
2) wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do
zarządzenia,
3) potwierdzonej przez uczelnię
(sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej
recenzji pracy, w szczególności
zawierającej ocenę pracy,
4) streszczenia pracy (nie więcej
niż 5 stron formatu A4), zawierającego informacje o poruszanej
tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki
będącej przedmiotem konkursu.
Dla laureatek i laureatów konkursu przewidziane są nagrody
– dyplomy i nagrody pieniężne (nagroda prezydenta – 3 tys. zł brutto,
wyróżnienie – 1 tys. zł brutto.

Co istotne, jeśli do konkursu
wpłyną mniej niż trzy prace spełniające wymogi formalne, może
on zostać unieważniony. Decyzja o
odstąpieniu od konkursu ogłaszana
jest na stronie internetowej www.
czestochowa.pl w terminie 7 dniu

i regionu”. Podsumowując wyniki
konkursu podkreśliła niezwykłe
zaangażowanie młodzieży w docieraniu do świadków wydarzeń
stanu wojennego, dojrzałość w formułowaniu pytań, dociekliwość
badawczą i oczywiście umiejętności posługiwania się technologią
informacyjną. Następnie poprosiła
zaproszonych gości, którzy objęli
patronat nad konkursem, o wręczenie dyplomów i nagród laureatom poszczególnych kategorii oraz
podziękowań dla opiekunów. Goście
obejrzeli również fragmenty nagrodzonych filmów.

od upływu terminu nadsyłania prac.
W przypadku otrzymania informacji, iż nagrodzona praca
stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia
regulaminu konkursu, zostaną
podjęte stosowne czynności (odmowa poddania pracy ocenie,
wstrzymanie się z przekazaniem
przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy, a w przypadku
nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia prawa, zgodnie
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Tuż po niej głos zabrał pan mgr Jarosław Sobkowski, który przybliżył
zaproszonym gościom ideę, która
przyświecała historykom V LO podczas tworzenia Projektu Archiwum
PRL. Projekt ten skierowany jest
do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Obejmuje
lekcje muzealne, projekcje filmów
Krzysztofa Kasprzaka opowiadające o Częstochowie w latach
50-80 oraz spotkania z lokalnymi
działaczami opozycji antykomunistycznej. Opowiedział również
o zgromadzonych w Archiwum PRL
eksponatach, które z wielką starannością i pieczołowitością udało
się zebrać i zgrupować tak, by
tworzyły jedną, niezwykle spójną,
a zarazem klimatyczną przestrzeń, oddającą historyczny
charakter minionej epoki.
Przypadająca w tym roku
szkolnym 40 rocznica wydarzeń grudniowych stała
się dla społeczności naszego
liceum okazją do zgłębienia
tematyki tego jakże trudnego
dla Polski i Polaków okresu
oraz zainspirowała nas do
stworzenia Archiwum PRL –
pierwszej w Polsce Szkolnej
Izby Pamięci poświęconej
czasom 1944-1989.
Po zakończonej części artystycznej
goście udali się w stronę Archiwum
PRL. Tam nastąpiło symboliczne
przecięcie wstęgi przez panią Dyrektor Małgorzatę Witek i Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta Częstochowy pana Rafała
Piotrowskiego. Gości po Archiwum
PRL oprowadzali: pan Jarosław
Kapsa – częstochowski działacz
i opozycjonista oraz nauczyciel historii V LO pan mgr Jarosław Sobkowski – pomysłodawca projektu.
dr Iwona Wołyniec
fot. Natanael Brewczyński (1b)

z obowiązującymi przepisami).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż
pięć miesięcy od daty zamknięcia
przyjmowania prac konkursowych. Laureaci zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz
dacie jej wręczenia. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości, również za pośrednictwem
strony internetowej www.czestochowa.pl Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdziemy
na stronie magistratu.
■ Katarzyna Gwara
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Bezpieczne zabawki

Prezent dla dziecka: wybieraj z głową!
Sklepy
z
zabawkami
w grudniu przeżywają prawdziwe oblężenie. Warto
jednak sprawdzić, czy prezenty, które kupujemy dla
najmłodszych, rzeczywiście
są bezpieczne. W ostatnim
czasie prezes UOKiK wraz
z Inspekcją Handlową skontrolowali ponad 200 modeli
różnych zabawek m.in. lalek,

piłek, proc i łuków. Eksperci
zweryfikowali, czy są one dobrze oznakowane i nie
zagrażają najmłodszym konsumentom. Jaki był wynik
analizy? Niestety nienajlepszy...
Eksperci sprawdzili ponad 200
modeli zabawek – prawie połowa
z nich było źle oznakowanych,

19 sztuk zawierało niedozwolone stężenia ftalanów, 20 miało
zbyt wysoki poziom pierwiastków
ciężkich tj. bor czy kadm. Skala
nieprawidłowości była różna,
w zależności od rodzaju produktu wahała się pomiędzy 35 proc. a 80
proc. - Na rynku w dalszym ciągu
znajdujemy zabawki, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia
najmłodszych użytkowników. Tego
typu artykuły niezwłocznie wy-

cofujemy z rynku. Dokładamy wszelkich starań,
aby konsumenci mieli dostęp jedynie do bezpiecznych produktów – mówi
Tomasz Chróstny, Prezes
UOKiK.
Największy
odsetek
kwestionowanych
produktów dotyczył zabawek
typu slime, czyli popularnych „glutów” – ze względu
na niedostateczne oznakowanie i przekroczenia dopuszczalnej migracji pierwiastków
ciężkich. - Najmniej niezgodności
wykryliśmy w zabawkach pociskowych – łukach, procach, pistoletach (35 proc. skontrolowanych)
– zaznaczają eksperci. - Większość
produktów wysłaliśmy do badań
laboratoryjnych. Okazało się, że
niektóre z nich były szczególnie
niebezpieczne – posiadały nieprawidłową konstrukcję np. miały
zbyt dużą siłę uderzenia lub istniało ryzyko odłączenia się małych
elementów, które mogły spowodować zadławienie - dodają. Niektóre zabawki były niebezpieczne
pod względem chemicznym - w ich
częściach występowało zbyt duże
stężenie szkodliwych substancji
chemicznych.
Po zidentyfikowaniu nieprawidłowości przedsiębiorcy podejmowali działania naprawcze, np.

uzupełniając braki w oznakowaniu,
wycofując z rynku niezgodne
zabawki oraz informując użytkowników o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Porady
Pamiętaj, że zanim kupisz prezent dla młodszego domownika,
sprawdź, czy produkt spełnia wymagania i nie stanowi dla niego
zagrożenia. Wejdź na strony, gdzie
gromadzi się dane na temat towarów niezgodnych, wykrytych
przez organy nadzoru rynku na terenie Unii Europejskiej:
•
Safety Gate – RAPEX,
•
ICSMS.
Niebezpieczny produkt należy
zgłosić do Inspekcji Handlowej,
a także zawiadomić UOKiK, korzystając ze specjalnego formularza
zamieszczonego na stronie internetowej.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7
tel. 34 324 70 49
faks 34 324 70 59
delegatura.czestochowa@katowice.wiih.gov.pl

S zanowne Mieszkanki i Mieszkańc y
p o w i at u c z ę s to c h o w s k i e g o !


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć
Państwu przepełnionego miłością i radością świętowania.
Niech nadchodzący czas mija w atmosferze bliskości i będzie chwilą
wytchnienia od codziennych trosk.
Życzymy aby 2022 rok był dla Państwa początkiem czegoś
niezapomnianego oraz otworzył drogę do realizacji marzeń i celów.
Prze wodniczący Rady Miejskiej
Pa w e ł H r e c z a ń s k i

oraz Radni Rady Miejskiej

Burmi st rz Blachowni
Sylwi a Sz ymań sk a

oraz pracowni cy Urzędu

życzenia
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Boże Narodzenie

Przed nami najbardziej magiczny czas w roku
Święta Bożego Narodzenia są najbardziej magicznym czasem w roku. Towarzyszy im wiele tradyc ji takich jak wypatrywanie
pierwszej gwiazdki, dwanaście potraw, pięknie przystrojona choinka, dzielnie się opłatkiem, wspólne kolędowanie przy wigilijnym
stole... Sprzyjają rodzinnym spotkaniom i wspólnym biesiadom. Dziś postanowiliśmy spojrzeć na nie w inny sposób.
Czy wiecie, jaka jest właściwie historia Bożego Narodzenia? Czemu akurat takie, a nie inne potrawy powinny trafić
na świąteczny stół? W jaki sposób te wyjątkowe święta obchodzi się w najróżniejszych zakątkach świata?

Historia
Bożego Narodzenia
Boże Narodzenie obchodzimy 25 grudnia upamiętniając
narodziny Jezusa Chrystusa. Jest one poprzedzone
okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie
czterech niedziel) zwanego adwentem.

Co ciekawe, tak naprawdę dokładna data urodzin Chrystusa
nigdy nie została poznana. Z przekazów Klemensa Aleksandryjskiego wynika, że za dzień narodzin podawano różne daty - 19
kwietnia, 20 maja, a sam Klemens wskazywał na dzień 17 listopada. Niektóre źródła, w tym Deposito Martyrum (wykaz świąt
Rzymskiego Kościoła), podają natomiast, że Chrystus przyszedł
na świat osiem dni przed styczniowymi kalendami w Betlejem.
Najstarszym znanym obecnie autorem, który pisał o narodzinach
Jezusa Chrystusa w grudniu, jest Hipolit Rzymski. W datowanym
na 204 rok Komentarzu do Księgi Daniela (4,23,3) napisał on:
Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w którym narodził
się w Betlejem miało miejsce ósmego dnia przed kalendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia). Dzień 25 grudnia jako datę dzienną
narodzin Chrystusa podał też rzymski historyk chrześcijański
Sekstus Juliusz Afrykański w swojej Chronographiai z roku 221.
Istnieją różne wyjaśnienia obrania tego dnia dla liturgicznej
celebracji Bożego Narodzenia. Najbardziej popularna wśród
uczonych interpretacja uznaje, że chrześcijanie, nie znając
faktycznej daty narodzin Chrystusa, obrali tę datę jako symboliczną. Był to dzień bliski dniowi przesilenia zimowego.
W II–IV wieku 25 grudnia obchodzono dzień urodzin Mitry.
Cesarz Aurelian nakazał w 274 roku, by w tym dniu obchodzono święto synkretycznego kultu Sol Invictus – narodziny
boga Słońca. Świętowanie narodzin Boga-Człowieka, Jezusa
Chrystusa, nazywanego „Słońcem sprawiedliwości” (Ml 3,20),
„Światłością świata” (J 8,12), „Światłem na oświecenie pogan”
(Łk 2,32; por. Łk 1,78–79), było chrześcijańską odpowiedzią na
ten kult pogański. Interpretację tę popierają m.in. H. Usener, B.
Botte, H. Frank, J.A. Jungmann.
Inni historycy starożytnego chrześcijaństwa, jak L. Duchesne,
H. Engberding, L. Fendt, A. Strobel, uważają, że wybór daty był
inspirowany apokryfami Nowego Testamentu, które mówiły,
że poczęcie Chrystusa dokonało się 25 marca. Stąd obliczono,
że jego narodzenie powinno przypadać dziewięć miesięcy
później: 25 grudnia. Joseph Ratzinger w swojej książce Duch
liturgii zwrócił uwagę m.in. na fakt, iż w tradycji judaistycznej
data 25 marca uznawana była za dzień stworzenia świata,
w związku z czym chrześcijanie obchodzili ten dzień także jako
wspomnienie poczęcia Jezusa (święto Zwiastowania) oraz
jego męczeńskiej śmierci.
Jednak ścisłe określenie czasu powstania liturgicznego święta
narodzin Chrystusa, podobnie jak i powód umieszczenia go w kalendarzu liturgicznym akurat w dniu 25 grudnia, jest kwestią
nadal dyskutowaną przez uczonych.

Bożonarodzeniowe tradycje
Świętom Bożego Narodzenia w naszym kraju towarzyszy wiele tradycji. Najbardziej uroczystym i
wzruszającym dniem w tym okresie – jak i nie w całym roku – jest dla nas 24 grudnia. Jej punktem
kulminacyjnym jest wyjątkowa kolacja w gronie najbliższych.
Na stole powinno znaleźć się 12
potraw. Zwyczaj ten nawiązuje do
12 apostołów oraz 12 miesięcy
składających się na cały rok. Zanim
zasiądziemy do wieczerzy, powinniśmy podzielić się opłatkiem
i złożyć bliskim życzenia. Wedle
jednego z licznych zwyczajów
bożonarodzeniowych pod obrus
należy położyć garstkę siana. Jest
ono symbolem żłobka, w którym
leżało Dzieciątko Jezus. Domownicy mogą też spróbować wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa.
Ten, który wyciągnie najdłuższe,
będzie cieszył się największym
szczęściem i powodzeniem w nadchodzącym roku. Bardzo ważne jest to, aby przy wigilijnym stole było o jedno nakrycie więcej niż liczba gości.
Po co dodatkowe miejsce przy świątecznym stole? Symbolizuje ono pamięć o tych, którzy nie mogą spędzić
tegorocznych świąt razem z nami. Bywa i tak, że przygotowywane jest z myślą o zmarłym członku rodziny.

Niezwykle istotna jest także uroczysta msza święta zwana Pasterką.
Najczęściej odbywa się ona o północy.
Innym znanym zwyczajem jest śpiewanie kolęd zarówno przed, w trakcie,
jak i po kolacji.
Jedną z najpopularniejszych tradycji
– bez których ciężko byłoby sobie wyobrazić ten czas – jest również zwyczaj strojenia choinki. Narodził się on
w Alzacji. Początkowo drzewka dekorowano ozdobami z papieru i jabłkami, które nawiązywały właśnie do
rajskiego drzewa. Zwyczaj ten szczególnie chętnie kultywowały protestanckie Niemcy. Choinkę ubiera się
tuż przed wigilią i przystraja różnego
rodzaju ozdobami, od wymyślnych łańcuchów i bombek,
po proste cukierki i pierniczki.
Dzieciom z kolei święta Bożego Narodzenia kojarzą
się przede wszystkim z prezentami – w zależności od
regionu przynosi je Święty Mikołaj, Dzieciątko, Aniołek,
Gwiazdor lub Dziadek Mróz.

Tych potraw nie może zabraknąć
na świątecznym stole
Zgodnie z tradycją na wigilijnym stole powinno pojawić się 12 potraw.
To, co przygotujemy zależy od indywidualnych upodobań i regionu. Nie oznacza to jednak, że mamy
w tym zakresie pełną dowolność.
Potrawy wigilijne mają swoją określoną symbolikę.
Łączy je jedno – muszą być postne i wykonane z płodów
ziemi. Na stole powinno więc znaleźć się coś z sadu, coś
z wody, coś z pola oraz coś z lasu.
W świąteczny wieczór powinniśmy przede wszystkim
zaserwować zupę – w zależności od upodobań i regionów, może to być barszcz czerwony z uszkami,
żurek, czy zupa grzybowa. Do tego obowiązkowo ryba
– w większości króluje karp. Serwujemy go pod różną
postacią - smażony, w galarecie, po żydowsku, w sosie
miodowym, faszerowany... Jednak niektórzy stawiają
na inne gatunki ryb. Na świątecznych stołach można
więc zobaczyć dorsza, czy
łososia. Oprócz tego powinniśmy przygotować śledzie
– w śmietanie, w oleju, pod
pierzynką, z rodzynkami –
oraz rybę po grecku. Stół
wigilijny nie może się też
obyć bez kapusty z grochem
i grzybami oraz pierogów
z kapustą i grzybami.
Na świątecznym stole musi
być również coś na słodko.
Na przykład co? Kluski z makiem, cukrem i miodem,
kutia, makiełki, sernik, piernik. Do świątecznych potraw
możemy też zaliczyć sałatkę jarzynową, chleb, czy jajka
z majonezem. Pamiętajmy jednak, że kwestia menu za-

leży od regionu Polski. Poza
tym każda rodzina ma swoje
zwyczaje, tradycje i ulubione przepisy. Dlatego dziś
wiele zależy od gustu domowników. Potrawy mogą
mieć też wiele odmian.
Ważne, aby – zgodnie z tradycją - w wigilię spróbować
każdej potrawy – w ten
sposób zapewnimy sobie
szczęście na kolejny rok.
Pamiętajmy również, że kolacja wigilijna powinna rozpocząć się, kiedy na niebie
pojawi się pierwsza gwiazdka. Jest to symbol Betlejemskiej Gwiazdy, która pomogła Trzem Królom znaleźć
miejsce narodzin Jezusa.

Boże Narodzenie
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Boże Narodzenie na świecie
Wierzyć czy nie

Jaka wigilia taki...
cały rok?

Przesądy propagują myślenie magiczne, a więc
nijak mają się do chrześcijaństwa. Mimo to od
kilkudziesięciu, a w niektórych przypadkach
kilkuset, lat funkcjonują wierzenia wigilijne
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przesądom można wierzyć lub nie, ale co tu dużo
mówić nie wypada ich nie znać. Najlepiej traktować je ze sporym przymrużeniem oka pamiętając jednocześnie, że szczęściu warto czasem
pomóc...
Istnienie przesądów dotyczących Bożego Narodzenia
wydaje się mocno nieuzasadnione. Jednak funkcjonują
one – i to z powodzeniem – od lat. Niektóre przesądy są
bardziej dziwaczne, inne mniej. Nie wypada ich jednak
nie znać.
- W wigilię cały dzień - od samego rana musimy być
uśmiechnięci i życzliwi dla innych. Dzięki temu zarówno nasz uśmiech, jak i dobre stosunki z rodziną nie
znikną przez cały kolejny rok.
- Musimy też ograniczyć stres. W Wigilię nie należy
krzyczeć, złościć się ani płakać. Jeśli nie będziemy
przestrzegać tego zalecenia, w następnym roku będziemy ciągle zdenerwowani i nieszczęśliwi.
- Aby następny rok był dobry, należy wstać skoro świt,
a jeśli w ciągu dnia dopadnie nas zmęczenie, pod
żadnym pozorem nie można choć na chwilę położyć
się do łóżka - taki odpoczynek „ściąga” choroby i niepowodzenia.
- Rano należy potrzeć sobie zęby czosnkiem, gdyż to
sprawi, że przez cały rok nie będą bolały.
- Biorąc poranną kąpiel lub prysznic, powinno się mieć
przy sobie (najlepiej wrzucone do wody) monety,
które wcześniej otrzymało się od głowy rodziny. To
zapewnia zasobność portfela w nadchodzącym roku.
- Nie szyjmy, nie naprawiajmy niczego. Zajmowanie się
takimi sprawami 24 grudnia to zwiastun tego, że cały
rok będziemy coś „poprawiać”.
- Jeśli nie chce się spędzić kolejnego roku, siedząc
w domu (będąc z przyczyn niezależnych od siebie
„uziemionym”), 24 grudnia trzeba koniecznie wyjść na
zewnątrz. Najlepiej wyrzucić śmieci, bo trzymanie ich
w domu w noc z 24 na 25 grudnia to niedobra wróżba.
- Przygotowując wigilijny stół należy zadbać o to, by był
udekorowany na czerwono i złoto. Kolory te oznaczają bogactwo i szczęście.
- Pod talerz wigilijny należy wsunąć monetę. Zagwarantuje ona pomyślność finansową.
- Aby pieniądze się nas lepiej trzymały, powinniśmy
schować ususzoną łuskę z wigilijnego karpia do portfela i trzymać ją przez cały rok.
- Podczas wigilijnej kolacji należy próbować wszystkich
potraw – dzięki temu w następnym roku niczego nam
nie zabraknie.
- Oprócz tradycyjnych potraw przy wigilijnym stole
warto zjeść jabłko (bo zapobiegnie bólowi gardła)
i orzecha (środek przeciw bólowi zęba).
- Nie należy w dzień wigilijny nikomu nic pożyczać. Jeśli
tak się stanie, osoba której wyświadczymy tę przysługę będzie cierpiała przez cały rok niedostatek,
a poza tym nam grozi to utratą majątku!
- Przed Wigilią trzeba uregulować wszystkie długi, aby
portfel w nadchodzącym roku nie świecił pustkami.
- Z Wigilią i świętami Bożego Narodzenia wiąże się najwięcej przepowiedni pogodowych. Deszcz 24 grudnia
zwiastować ma nadejście wyjątkowo mroźnej zimy.
Gdyby jednak w „dzień Adama i Ewy mróz i pięknie,
zima wcześnie pęknie”.
- I na zakończenie... jaki dzień Wigilii, taki cały rok warto o tym pamiętać i spędzić ten dzień tak, jak rzeczywiście chcielibyśmy przeżyć kolejny rok.

Naszą podróż zaczynamy od zachodnich sąsiadów. Wigilijna kolacja w Niemczech jest dość skromna, prawdziwa
uczta odbywa się dopiero następnego dnia. W Boże Narodzenie Niemcy raczą się takimi specjałami jak pieczona gęś,
dziczyzna, Christstollen (bakaliowy keks), Lebkuchen (pierniczki) oraz grzanym winem. Niemcy wierzą, że tych, którzy
podczas obiadu nie najedzą się do syta, w przyszłym roku
spotka wielkie nieszczęście.
Włosi świętowanie Bożego Narodzenia zaczynają już
w pierwszą niedzielę Adwentu! To moment, w którym organizowane są liczne jarmarki. Niezwykle popularny jest tutaj
zwyczaj budowania szopki bożonarodzeniowej. Podobnie,
jak u nas, we Włoszech również spożywa się postną kolację,
na którą składa się aż 13 dań. Dominują oczywiście makarony pod różną postacią, z dodatkiem wykwintnych sosów
i serów. Po kolacji, przy grach karcianych i tomboli oczekuje
się na pasterkę.
Wcześniej świętować zaczynają również Szwedzi – dokładnie cztery tygodnie przed samymi świętami. Tradycyjna
szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. Później serwuje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki.
W Szwecji nie ma zwyczaju zostawiania wolnego nakrycia
na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki.
W Wielkiej Brytanii wigilia nie jest celebrowana. Jedynie
wieczorem wszystkie angielskie dzieci wywieszają swoje
pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Brytyjczycy świętowanie rozpoczynają
25 grudnia uroczystym obiadem w gronie rodziny czy przyjaciół. Tradycyjny posiłek świąteczny to nadziewany, pieczony indyk. Podobno przygotowanie takiego to nie lada
wyzwanie, pieczenie go trwa nawet 5 godzin!
Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną
rolę. Francuzi wierzą, że w noc Bożego Narodzenia sam
malutki Pan Jezus przynosi im podarki i wkłada je do
bucików ustawionych przy kominku. Nie obchodzą
jednak tradycyjnej Wigilii – z rodziną i najbliższymi spotykają się na mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. W tym czasie na
stole nie może zabraknąć indyka nadziewanego kasztanami i... szampana.
W Grecji Boże Narodzenie trwa 12 dni!
W tym czasie Grecy spotykają się ze znajomymi i rodziną w pubach, restauracjach, a przy tym zasypują mnóstwem
prezentów! Na dzień przed Bożym
Narodzeniem i Nowym Rokiem
dzieci śpiewają coś na wzór kolęd,
chodząc od domu do domu. Te
kolędy mają błogosławić domostwa. Za to nagradzane są słodyczami i suszonymi owocami.
W czasie świąt na prawie każdym
stole można znaleźć Christopsomo
(Chleb Chrystusa). Jest to okrągły bochenek ozdobiony na szczycie krzyżem,
wokół którego ludzie stawiają symbole
z ciasta przedstawiające wszystko to, co
oznacza długotrwałość.

Meksykanie również świętują kilkanaście dni – od
16 grudnia dzieci regularnie codziennie wykonują Posadę – czyli procesję, w trakcie, której pokazują, jak Józef
z Maryją przez 9 dni szukali miejsca dla siebie. Każda taka
wielodniowa procesja kończy się rodzinnym przyjęciem
i niszczeniem piniaty – papierowo-gipsowego obiektu,
powieszonego pod sufitem, wypełnionego po brzegi słodyczami. Samą Wigilię spędza się gronie rodziny. Potrawy
wigilijne są nad wyraz wyszukane: zupa rybna z knedlami
z mięsa, ogromny indyk upieczony z wielkim, wspaniałym
ogonem, w całości upieczona wielkich rozmiarów ryba
morska, którą się je z ziemniakami w śmietanie.
Boże Narodzenie w Indiach to czas kupowania nowych
ubrań, strojenia domów, ulic i wszystkiego, co tylko da się
mniej lub bardziej finezyjnie udekorować, we wszystkie
kolory tęczy. Same święta nie są jednak zbyt hucznie obchodzone. Chrześcijańskie rodziny spotykają się na Wigilii, jednak nie towarzyszy im iglak, lecz… udekorowane
drzewko bananowe lub mango!
Święta w Chinach obchodzi niewielka liczba chrześcijan.
Z tego też powodu nie są to dni wolne od pracy. Przywiązania do tradycji bożonarodzeniowej więc nie ma – choć
jest ona obecna, ale wyłącznie ze względów komercyjnych.
W Wigilię rodziny spotykają się w restauracjach, a potem
idą bawić się w klubach lub przy karaoke.
W Australii z racji tego, że święta Bożego Narodzenia wypadają w czasie letnich wakacji, są one doskonałą okazją
do.... szaleństwa na świeżym powietrzu. Tak, tak, Australijczycy nie siedzą w domu i nie spędzają czasu na wielogodzinnym gotowaniu. Wolą surfing, balowanie na plaży,
spotkania na mieście na wspólnym kolędowaniu przy świecach, które nazywają „Carols by Candlelight”, czy grillowanie ze znajomymi i rodziną. Spożywają lekkie dania takie
jak owoce morza i sałatki. W Australii tradycyjnej choinki
także nie uświadczycie – zastępuje je tzw. australijski
krzaczek, udekorowany girlandą.
W Argentynie kolacja wigilijna rozpoczyna się dopiero około godziny 22/23. Często posiłki spożywa się... przy grillu w ogrodzie. Na wigilijnym
stole często znajdują się steki, indyk, sałatki,
faszerowane pomidory, świąteczny chleb czy
np. (w Północnych rejonach kraju) pieczona koza. O północy niebo rozświetla
się tysiącem fajerwerków. Sporo Argentyńczyków zamiast sztucznych ogni
wybiera papierowe lampiony, które
wypuszcza po obiedzie.
Japończycy w zdecydowanej
większości nie należą do chrześcijan, ale... to nie przeszkadza
im w świętowaniu Bożego Narodzenia. Łącznie z tym, że w niektórych szkołach jest to dzień
wolny od nauki. Wigilia przypomina nieco... nasze walentynki.
Ten dzień pary spędzają ze sobą
czas i obdarowują się wzajemnie prezentami. Ciekawym zwyczajem jest też ten
mówiący o konieczności zjedzenia w Wigilię... kurczaka w fast foodzie.

...a to bałwan!
Od lat marzymy o białych świętach Bożego Narodzenia.
To bowiem najlepszy moment, aby pospacerować w zimowej scenerii i pokusić się o... ulepienie bałwana. Jak to
tej pory, do tej pory miano najwyższego bałwana nosi ten,
którego mieszkańcy Bethel (miejscowości znajdującej się w
amerykańskim stanie Maine) zrobili 26 lutego 2008 roku.
Właściwie była to bałwanka lub bałwanica. Miała wysokość
37,21 m, a jej zrobienie zajęło ponad miesiąc. Została nazwana na cześć Olympii Jean Snowe, która była senatorem i
pochodziła z tego samego miasta. Bałwan miał szalik o długość ponad 30 m, ręce o długości 8 m zrobione z drzew iglastych, a rzęsy zrobione były ze starych nart podarowanych
przez pobliski ośrodek narciarski Sunday River.

opracowanie stron: 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
• Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27
• Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
• Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290
• Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855
• Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
• Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27
• Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym stanie.
Tel.: 693 629 529
• Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822

bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529
• Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102
• Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,
tel. 697 272 102

• Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822

• Indyki i gęsi ubite.
Tel. 574 675 895, tel. stacjonarny:
(44) 681 94 71 - po godz. 18:00

• Drzwi wewnętrzne pełne 80,

• Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi

CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102
• Kopiarkę laserową HP LaserJet
1010, dobra, 50 zł / tel. 697 272
102
• 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

• Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27
• Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855
• Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102
• Toaleta kompaktowa
– używana w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822
• Umywalka z „Koła” z baterią
o wym. 65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822
• Wanna metalowa – używaną
w b. dobrym stanie, o wym.
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822
• Wzmacniacz gitarowy 30W lam-

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

MOTORYZACJA

KUPIĘ

SPRZEDAM

ODDAM

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

MATRYMONIALNE

INNE

Treść ogłoszenia:

powy typu VOX, b.dobry, 400 zł,
tel. 697 272 102

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

INNE
• Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102
• Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
• Trening pamięci, uwagi, myślenia
logicznego i twórczego, od 6 do
106 lat. Tel. 668 814 587
• 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)

budownictwo
Uwaga na czad!
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Prezydent podpisał ustawę

Na co zwrócić uwagę wybierając Co dalej z odnawialnymi
źródłami energii?
czujnik?
Tlenek węgla - potocznie nazywany czadem - jest silnie
trującym, bezbarwnym i bezwonnym gazem. Każdego roku
w okresie jesienno-zimowym
zbiera śmiertelne żniwo.
Tak istotne jest więc, aby stale
sprawdzać sprawność instalacji
wentylacyjnych i kominowych.
Obowiązkowo powinniśmy się
również zaopatrzyć w niewielkie
urządzenie, które błyskawicznie
alarmuje o śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na co zwrócić
uwagę wybierając czujnik czadu?
Śmiertelnie niebezpieczny
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla
pochodzącym z gazowych grzejników
wody
przepływowej,
umiera kilkaset osób, a kilka razy
więcej ulega zatruciom wymagającym hospitalizacji. Przeważająca
większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca, a więc w porze
chłodnej. Tlenek węgla jest gazem
bezbarwnym i bezwonnym. Co
ważne, jest także nieco lżejszy od
powietrza, co powoduje, że łatwo
się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Zazwyczaj atakuje we
śnie, doprowadzając do śmierci.
Potencjalne źródła czadu
W pomieszczeniach mieszkalnych potencjalnymi źródłami
czadu są kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe,
gazowe lub olejowe i kuchnie
gazowe. Powstaje on w wyniku
niepełnego spalania wielu paliw,
m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy,
spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej
do zupełnego spalania. Może to
wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym
następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia
lub złej regulacji palnika gazo-

wego, a także przedwczesnego
zamknięcia paleniska pieca lub
kuchni, czy też zapchanego
i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego
połączenia między kominami
i piecami. Szczelnie pozamykane
okna (czasami jeszcze dodatkowo
uszczelnione), pozaklejane kratki,
brak otworów wentylacyjnych
w drzwiach łazienkowych, jak
również brak regularnych kontroli
drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają,
że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni.
W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do
tragedii.

czujnik miał też sygnalizację
świetlną. Warto też wziąć pod
uwagę częstotliwość pomiarów
– im jest ona wyższa, tym szybciej zostanie wykryte zagrożenie.
Możemy wybrać model z zasilaniem bateryjnym lub sieciowym.
W pierwszym przypadku nasz
czujnik tlenku węgla jest bardziej
mobilny, natomiast w przypadku
zasilania sieciowego nie jesteśmy
uzależnieni od żywotności baterii.
Pamiętajmy również, że dobry
wykrywacz czadu powinien mieć
maksymalnie długi okres sprawności. Wielu producentów gwarantuje nawet do 10 lat działania
oferowanych czujników.

Wybieramy czujnik czadu
W trosce o nasze bezpieczeństwo powinniśmy zamontować
w domu specjalne czujniki, które
ostrzegą nas przed zagrożeniem. W momencie gdy stężenie
tlenku węgla przekracza normę,
uruchamia się alarm, najczęściej
w postaci sygnalizacji świetlnej
i dźwiękowej. Czujniki czadu uruchamiają się nawet kiedy wykryją
stężenie CO niezagrażające życiu.
Wszystko po to, aby nie dopuścić
do osiągnięcia poziomu niebezpiecznego dla zdrowia. Wybierając
urządzenie najlepiej postawić na
takie od renomowanego, wiodącego producenta. Dobrej jakości
model powinien spełniać normę
PN-EN 50291. Produktów bez odpowiednich atestów nie należy po
prostu kupować, gdyż są bezużyteczne. Sprawdźmy też jego funkcjonalność – na rynku dostępne są
bowiem zwykłe, jednofunkcyjne
czujniki tlenku węgla, ale też
rozwiązania 2 w 1, czyli czujniki
tlenku węgla i gazu, a nawet 3 w 1,
czyli czujniki czadu, gazu i dymu.
Poza tym syrena alarmowa powinna mieć głośność co najmniej
80dB. W ten sposób szybko obudzi
śpiące osoby lub zaalarmuje ludzi
przebywających w ogrodzie czy
garażu. Dobrze by było, gdyby

PAMIĘTAJMY, ŻE:
- przewody kominowe (dymowe,
spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej
kontroli, co najmniej raz w roku,
polegającej na sprawdzeniu ich
stanu technicznego. Kontrolę
powinny przeprowadzić osoby
posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim;
- w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa
stałego, ciekłego i gazowego
należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych
i spalinowych:
a. paleniska opalane paliwem
stałym – co najmniej raz na 3
miesiące,
b. paleniska opalane paliwem
płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy.
Czynności związane z usuwaniem zanieczyszczeń powinna
wykonywać osoba posiadająca
kwalifikacje kominiarskie i doświadczenie zawodowe. Będzie
to miało bezpośredni wpływ na
wyeliminowanie występujących
zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie
użytkowania wszelkiego typu
urządzeń grzewczych.

Nowy system rozliczeń dla fotowoltaiki
wprowadza
nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii
podpisana przez prezydenta
Andrzeja Dudę. Dotychczasowy
system
opustów
zostanie zastąpiony modelem
rozliczeń energii tzw. net-billingiem. Zmiany zaczną
obowiązywać po 1 kwietnia
2022 roku.
W uzasadnieniu do projektu
czytamy, że głównym celem zmian
jest promocja wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
w formule rozproszonej i obywatelskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowego celu udziału
energii ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii
brutto. Ustawa przewiduje, że dla
nowych prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia
2022 r., dotychczasowy system
opustów zostanie zastąpiony
modelem rozliczeń energii net-billingiem. Prosument to osoba,
która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł
energii na własne potrzeby za
pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować
i przekazywać nadwyżkę do sieci
energetycznej.
Kancelaria Prezydenta wyjaśniła, że „zmodyfikowany system
zakłada odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej i energii
elektrycznej pobranej z sieci
w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej –
ceny z Rynku Dnia Następnego
(RDN)”. Co to oznacza w praktyce? Fakt, że prosumenci będą
mogli sprzedawać nadwyżki
energii wprowadzone do sieci
po określonej cenie, a niedobór
prądu będą kupować od firmy

handlującej energią — na takich
samych warunkach jak inne gospodarstwa domowe, a więc
z dodatkowymi opłatami, np. dystrybucyjną. Cena zakupu energii
będzie
więc
zdecydowanie
wyższa niż cena jej sprzedaży.
Obecnie
gospodarstwa
domowe
nadwyżki
prądu
wytwarzanego we własnych instalacjach słonecznych oddają do
sieci. Mogą jednak później bezpłatnie odebrać nawet 80 proc.
tej energii w innym terminie, gdy
ich elektrownie pracują na mniejszych mocach albo wcale. To tzw.
system opustów. Nowe regulacje całkowicie jednak zmienią
sposób rozliczania prosumentów,
którzy zainstalują panele od
1 kwietnia 2022 r.
Z przekazanych przez kancelarię prezydenta informacji
wynika, że dotychczasowi prosumenci
(także
podmioty),
którzy wejdą do systemu do dnia
31 marca 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte, co
oznacza, że będą mogli korzystać z systemu opustów przez
15 lat od chwili wytworzenia
w instalacji PV (fotowoltaicznej)
i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.
Takie rozwiązanie ma dotyczyć
też prosumentów, którzy złożyli zgłoszenie o przyłączenie
do dnia 31 marca 2022 r., a nie
zostali przyłączeni w terminie
z winy operatora systemu dystrybucyjnego.
System opustów będzie modelem rozliczeń dla nowych
prosumentów,
wchodzących
na rynek w okresie od dnia
1 kwietnia 2022 r. do dnia
30 czerwca 2022 r. Na koniec
tego okresu ewentualne nadwyżki energii zostaną rozliczone
po średniej cenie miesięcznej
z czerwca br., a prosumenci automatycznie trafią do systemu rozliczeń wartościowych.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Kto, kiedy i jak?

Przeglądy kominiarskie
Jak często powinien być wykonywany przegląd kominiarski,
jak wygląda taki proces
i dlaczego właściwie jest potrzebny? Na te pytania
odpowiadamy poniżej!
Zgodnie z prawem zarządca bądź
właściciel budynku ma obowiązek
zadbać o kontrolę obiektów budowlanych użytkowych przynajmniej raz w roku. Taka kontrola
obejmuje również przeglądy komi-

nowe. Obowiązek ten wynika nie
tylko z ustawy o prawie budowlanym, ale także z rozporządzenia
MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów,
które szczegółowo określa częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i
spalinowych podczas ich użytkowania. Przegląd kominiarski
wykonuje się ze względu bezpieczeństwo mieszkańców. Podczas

budownictwo
kontroli sprawdza się, czy system
kominowy umożliwia prawidłową
cyrkulację powietrza i eliminuje
szkodliwe związki z powietrza.
Regularne czyszczenie komina
zapewnia odpowiednią jego odpowiednią pracę – każde zaniedbanie
w tym zakresie może skutkować
zaburzeniem całego systemu, co w
konsekwencji może prowadzić do
tragedii. Okresowe kontrole stanu
technicznego przewodów kominowych z pewnością przyczyniają się
do zapobiegania zaczadzeniom.
Jak wygląda
przegląd kominiarski?
Kontrola kominiarska wykonywana jest przez osobę, która po-

siada odpowiednie uprawnienia.
Sam przegląd nie ogranicza się do
zajrzenia w głąb komina. To proces
zdecydowanie bardziej złożony.
Dobry kominiarz podczas kontroli
przeprowadza badanie techniczne
przewodów dymowych, spalinowych, a także wentylacyjnych.
Sprawdza także drożność i bieg
poszczególnych kanałów oraz ich
szczelność. Kontroluje ponadto
podłączenia przewodów do lokali.
Po wykonaniu tych punktów, zabiera się do czyszczenia i udrażniania przewodów kominowych.
Konsekwencje w przypadku
braku przeglądu
Jeżeli zarządca bądź właści-

ciel budynku nie przestrzega
obowiązku regularnych kontroli
kominiarskich, grożą mu kary
finansowe. Uchylanie się od odpowiedzialności w tym zakresie
wiąże się z otrzymaniem mandatu w wysokości 500 złotych.
Ze względów bezpieczeństwa
w takim budynku można odciąć
dopływ gazu. Co ważne, brak dokumentów, które potwierdzają
przeprowadzenie przeglądu kominiarskiego, może być przyczyną
odrzucenia wniosku o wypłacenie
odszkodowania, jeżeli na przykład dojdzie do pożaru.
■ Paula Nogaj

budownictwo
Będzie cieplej

Koniec prac
termomodernizacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 19,
a także dwa miejskie przedszkola – nr 7 i 36 – przeszły
termomoderizację. Dzięki
temu zyskały nie tylko nowe,
estetyczne elewacje. Inwestycja sprawiła, że budynki
będą tańsze w utrzymaniu
i bardziej ekologiczne.
W przypadku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ulicy Okrej na
Zawodziu inwestycja polegała na
dociepleniu ścian, piwnic i stropodachu. Wykonano również elewację i nowe pokrycie dachowe.
Oprócz tego wymieniono rynny
i rury spustowe. Remont przeszły
zadaszenia i schody. Szkoła zyskała też nowe drzwi zewnętrzne
oraz drzwi do piwnic. Poza tym
wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz przebudowano instalację oświetlenia
zewnętrznego.
Zainstalowany
został też system monitoringu.
Wokół budynku pojawiła się
opaska żwirowa. Zamontowano
nawet budki lęgowe dla ptaków.
Inwestycja kosztowała
947
tys. zł. Pieniądze pochodziły ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
Z kolei z własnych środków
miast wykonało termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 7
przy ul. Mireckiego 25a na Rakowie.
Zakres prac obejmował:
- demontaż pokrycia elewacji
z płyt azbestowo-cementowych Acekol; zadaszenia nad
wejściem głównym; okładziny
z blachy trapezowej;
- wyburzenie pozostałości betonowych fundamentów; betono-

wych chodników i chodników
okapowych;
- wymiana skorodowanych elementów konstrukcyjnych; pokrycia szkieletu ściany z płyt
pilśniowych i ocieplenia z wełny
mineralnej; drzwi zewnętrznych; wykończenia sufitu nad
tarasem;
- wykonanie nowych nawierzchni
dla schodów wejściowych oraz
galerii; nowych obróbek blacharskich, parapetów, rynien
i rur spustowych; izolacji ścian
piwnicznych i fundamentowych;
nowego ocieplenia z wełny mineralnej; elewacji wentylowanej
z płyt włóknisto-cementowych
oraz elewacji z tynkiem cienkowarstwowym;
- remont studzienek piwnicznych
doświetlających; odtworzenie
instalacji odgromowej;
- wykonanie nowego zadaszenia;
wymiana nawierzchni chodników i chodników okapowych;
uporządkowanie zieleni wokół
budynku.
Koszt tej inwestycji to 650 tys. zł.
Zakończyła się również termomoderizacja budynku Miejskiego
Przedszkola nr 36 przy ul. Jerzego
Kukuczki 4. Koszt zadania to blisko
785 tys. zł. Zostało ono sfinansowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych).
Wynikiem prac termomodernizacyjnych jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków,
zmniejszenie ich negatywnego
wpływu na stan powietrza w mieście, a także poprawa funkcjonalności, estetyki oraz komfortu
pracy i nauki w miejskich placówkach oświatowych.

Budżet obywatelskie

Wybudowali nowy zakątek
do rekreacji

nr 15 im. Polskich Noblistów przy ul. Wirażowej.
Wybudowano
ścieżkę
spacerową do uprawiania
nordic walking oraz place
wypoczynkowe
z
ławkami i ławką modułową
typu ,,stonoga” do spotkań w większym gronie
lub lekcji na świeżym pozdj. UM CZ-wa
wietrzu. Wzdłuż alejki zamontowano urządzenia do
Dobra wiadomość dla mieszćwiczeń, w tym – drabinkę
kańców Brzezin. W pobliżu poziomą, drabinkę skośną, walec,
Szkoły Podstawowej nr 15 zestaw przeszkód ,,góra-dół”.
Teren
został
wyposażony
im. Polskich Noblistów przy
ul. Wirażowej powstał nowy w kosze na śmieci, stojak rowezakątek do rekreacji, inte- rowy w formie kłody na kilka
gracji i odpoczynku. Właśnie jednośladów oraz w tablicę z rezakończyć się pierwszy etap gulaminem dla korzystających
prac realizowanych w ra- z obiektu.
Prace związane z zagospodamach inwestycji z budżetu
rowaniem terenu na cele zwiąobywatelskiego.
zane z rekreacją i wypoczynkiem
wykonała firma z Koszęcina –
W ramach zadania zagospoPrzedsiębiorstwo Produkcyjnodarowano
porośnięty
drze-Handlowo-Usługowe
Adagon.
wami i krzewami teren zielony
Wartość prac wyniosła ponad
o powierzchni ok. 1700 m kw
75,5 tys. zł.
w pobliżu Szkoły Podstawowej
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Otwarte i zamknięte

Jaki wybrać?

Wymarzony kominek w domu
Kominek grzewczy jest nie
tylko źródłem przyjemnego
ciepła, ale także pięknym elementem wyposażenia. Wiele
osób marzy o takiej dekoracji
w swoim domu. Kominki
tworzą bowiem wyjątkową i
przytulną atmosferę, nadając
jednocześnie designerskiego
charakteru każdemu pomieszczeniu.
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Jeżeli zastanawiacie się nad
wprowadzeniem takiego rozwiązania w swoim domu, warto poznać
wszystkie możliwości. Istnieje bo-

wiem wiele typów urządzeń, więc
warto wybrać takie, które spełni
nasze oczekiwania.

Wyróżnić można między innymi
kominki z zamykanym wkładem,
a także instalacje otwarte. Warto
przyjrzeć się tym pierwszym, ponieważ kominki otwarte nie są niestety najlepszym źródłem ciepła.
Duża strata następuje tutaj z powodu przewodu kominowego –
drewno w palenisku spala się bardzo
szybko, a to zwiększa koszt eksploatacji. W przypadku zamkniętych
wkładów jest nieco inaczej – dobrze sprawdzają się one przy ogrzewaniu. Doskonale oddają ciepło,
a ponadto należą do najbezpieczniejszych urządzeń tego rodzaju.
Mogą pełnić funkcję wsparcia w
ocieplaniu budynku, a jeżeli chcemy
całkiem wykorzystać ich potencjał,
wystarczy podłączyć je do DGP
lub zainwestować w taki model z
płaszczem wodnym. Mówiąc o kominkach grzewczych, mamy więc
na myśli te, które mają zamknięte
wkłady. Idealnie bowiem oddają
ciepło, pełnią funkcję dekoracyjną,
są bezpieczne i co istotne – ekonomiczne. Pali się w nich drewnem,
które spala się wolno. Inaczej jest w
przypadku otwartych urządzeń. W
przypadku zamkniętych, nie musimy
czekać, aż cały żar wygaśnie. To bezpieczna konstrukcja, która pozwala
na pozostawienie ognia bez kontroli,
minimalizując całkowicie ryzyko
związane z ewentualnym zaprószeniem ognia.

A może klasyczna koza?
Kozy to klasyka sama w sobie. Stanowią one alternatywę dla sporych
konstrukcji, na które nie zawsze da
się znaleźć odpowiednie miejsce.
Wyróżniają się wśród kominków
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grzewczych ze względu na swój oryginalny wygląd – to kapitalny element wystroju wnętrza, ale przede
wszystkim skuteczna pomoc w
ogrzewaniu budynku. Ze względu
na wolnostojącą formę, palenisko
można ustawić w dowolnym miejscu.
Co ważne, montaż nie wymaga żadnego przebudowywania przestrzeni,
a to z kolei pozwala zaoszczędzić
na kosztownych remontach. Kozy
pozwalają uzyskać naprawdę dużo
ciepła – proporcjonalnie do załadowanego do środka drewna.

Co wybrać?
Sama estetyka nie jest przy
wyborze grzejących kominków
najważniejsza. Należy zwrócić
szczególną uwagę na działanie,
jakiego oczekujemy od tego elementu wyposażenia. Weźmy pod
uwagę typ budynku, jaki zamieszkujemy, rodzaj instalacji oraz układ
pomieszczeń. Następnie przeprowadźmy dogłębną analizę każdej
z cech poszczególnego kominka.
Zapisanie na kartce za i przeciw, pozwoli nam zbliżyć się do ostatecznego wyboru. Wymienione wyżej
kominki to nie jedyne, jakie występują na rynku. Jest ich dużo więcej
– gazowe, elektryczne, biokominki.
Wszystkie będą prezentować się
świetnie, ale nie będą wsparciem
dla systemu grzewczego i nie przyczynią się do wsparcia ocieplenia
budynku. Jeżeli decydujemy się na
kominek wyłącznie dlatego, żeby
pełnił on funkcję ozdoby, możemy
pochylić się w ich stronę. Jeśli
jednak zależy nam na funkcjonalności, wybierzmy pomiędzy zamkniętymi wkładami a klasycznymi
kozami.
■ Paula Nogaj
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Nowoczesna elewacja

Dlaczego warto ocieplić stary dom?
Termoizolację stosuje się nie tylko w nowoczesnym budownictwie. Jeżeli posiadasz stary dom,
śmiało możesz go ocieplić. Dzięki temu ograniczysz stratę ciepła, a cały budynek zyska również wizualnie. Z czym wiąże się położenie nowoczesnej elewacji na wieloletnich murach? Wyjaśniamy.
W starym budownictwie powszechną zmorą jest ucieczka
ciepła.
Można
to
zmienić
w dowolnym momencie, przeprowadzając
termomodernizację. Nowoczesna elewacja
starego domu zagwarantuje

przede wszystkim wzrost komfortu cieplnego, ale także poprawi
wygląd zewnętrzny budynku.
Kolejnym argumentem, który
powinien przemawiać za unowocześnieniem elewacji starych
domów jest dbałość o środo-

wisko. Zaoszczędzamy ciepło i nie
musimy wytwarzać go więcej, niż
jest to konieczne. Przy ocieplaniu
starego domu warto zwrócić
uwagę na poprawne wykonanie
termomodernizacji.
Grubość
warstwy izolacyjnej musi być do-

stosowana do obiektu. Nie bez
znaczenia pozostaje także jakość
i parametry wybranych materiałów. Czasami zdarza się, że
mury są już ocieplone w takim
budynku, ale nie fundamenty
– taki stan rzeczy powinien ulec
zmianie. Bez wahania powinniśmy
zdecydować się na uzupełnienie
brakującego fragmentu izolacji
budynku. Przy ociepleniu mamy
do wyboru różne technologie.
Najpopularniejszymi
materiałami izolacyjnymi, które są
stosowane są styropian i wełna
mineralna. Czym się różnią?
Przede wszystkim tym, że wełna

mineralna jest drożna niż styropian i cechuje ją paroprzepuszczalność. Uchodzi za materiał,
który jest całkowicie niepalny, co
jest niezwykle ważne na przykład
w przypadku ocieplania domów
drewnianych. Wełna jest też elastyczna i ma niski współczynnik
przewodzenia ciepła. Styropian
z kolei jest tańczy i bezproblemowy w obróbce. To trwały materiał, którego cechuje odporność
na wilgoć czy pleśń. Termoizolacja
wieloletniego budynku sprawi, że
ogrzewanie przestanie być kosztowne i trudne.
■ Paula Nogaj

budownictwo
Ciekawostka

Kawalerka o powierzchni 2,5 m²
O tym projekcie stało się
głośno niemal w całej Polsce.
W Koszalinie powstaje mikrokawalerka o powierzchni...
2,5 metra kwadratowego!
I nie, wcale nie jest to żart.
Budynek z kawalerkami, mającymi do 13 metrów kwadratowych,
ma powstać przy ulicy Modrzejewskiej w Koszalinie najwcześniej w
2023 roku. Z wizualizacji wynika,
że jedno z mieszkań będzie mieć
powierzchnię 2,5 metra kwadra-

towego. Ma mieć podłużny kształt
i ma się tam zmieścić antresola,
umywalka, a nawet łazienka składająca się z wc i baterii prysznicowej. Inwestycję zrealizuje firma
„100-SIO” Synergia. Jak tłumaczą
jej przedstawiciele, to odpowiedź
na potrzeby rynku. Budynek, jak
i poszczególne lokalne nie będą
przeznaczone na sprzedaż, a wyłącznie na wynajem. Jeśli ktoś
zdecyduje się zamieszkać w mikrokawalerce, to będzie to wyłącznie
jego wybór.
■ KG
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Wady i zalety

Myjnia ręczna, bezdotykowa
czy automatyczna
Utrzymanie lakieru samochodowego w dobrej kondycji
zależy między innymi od odpowiedniej
kosmetyki,
dlatego tak ważne jest regularne mycie i woskowanie
samochodu. W tym celu możemy skorzystać z usług myjni
ręcznej, bezdotykowej lub automatycznej. Jakie są wady
a jakie zalety każdej z nich?
Myjnia ręczna zapewnia dokładny proces mycia – szczególnie
trudno dostępnych miejsc i zakamarków. Najczęściej stosuje się
w tym przypadku szczotki z naturalnego włosia i wysokiej klasy
kosmetyki, aby mycie nie było dla
lakieru inwazyjne. Jeżeli zdecydujemy się na myjnie ręczną, mamy
pewność, że wszystkie elementy
zostaną dokładnie umyte, jednak
musimy zdawać sobie również
sprawę z tego, że to najbardziej
czasochłonny sposób. W przypadku myjni bezdotykowej możemy spodziewać się usługi, która
zostanie wykonana szybko, dość
bezpiecznie w stosunku do lakieru,
jednak różnie może być z dokładnością. Myjnie bezdotykowe działają najczęściej przy stacjach paliw
i centrach handlowych. Ich praca
oparta jest na urządzeniach wysokociśnieniowych, które wodę
zmieszaną z detergentami wyrzu-

cają na samochód zgodnie z ustalonymi programami. Największą
zaletą tych myjni jest możliwość
szybkiego umycia samochodu bez
obawy o porysowanie karoserii,
ponieważ w tym przypadku z nadwoziem spotyka się jedynie strumień wody. W niektórych punktach
dostępne są szczotki z aktywną
pianą, jednak choć są przydatne –
ich stosowanie sprawia, że proces
pielęgnacji samochodu nie jest już
bezdotykowy. Największą wadą
myjni bezdotykowych jest... niedokładność. Czasami zaschnięte
warstwy zanieczyszczeń nie są
możliwe do usunięcia bez użycia
szczotki czy gąbki. Myjnie automatyczne są najwygodniejsze, jednak
najbardziej inwazyjnie. Wymagają
od właściciela właściwie tylko wykupienia dostępu, aby wprowadzić
samochód na dane stanowisko.
Automat szybko i skutecznie rozprawia się z brudem – niektóre
programy oferują dwukrotne
mycie, suszenie nadwozia, woskowanie lakieru i płukanie podwozia.
W procesie czyszczenia wykorzystywane są potężne szczotki, które
niestety oddziałują na lakier z dużą
siłą. Istnieje zatem spore ryzyko
zarysowania. Ich zaletą jest natomiast szybkość mycia, możliwość
wysuszenia nadwozia i płukania
podwozia.
■ Paula Nogaj

Mechanika Pojazdowa

Kompleksowe naprawy mechaniczne pojazdów wszystkich marek

Naprawy i Wymiany Eksploatacyjne
Wymiany eksploatacyjne są kluczem do niezawodności Twojego samochodu

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych wszystkich typów pojazdów

Zadzwoń:

Nasz adres

Godziny otwarcia

34 328 49 79
604 587 195
608 800 679

Częstochowska 53,
Częstochowska 101,
Jaskrów

PN - PT 7:00 - 21:00
SOB 7:00 - 16:00

motoryzacja
Zimowe kary

Masz nieodśnieżony samochód?
Możesz dostać mandat!
Zimowa aura rozgościła się
u nas na dobre. Wszyscy kierowcy powinni pamiętać, aby
starannie odśnieżyć pojazd
przed wyruszeniem w drogę.
Stan utrzymania samochodu,
którym się poruszamy nie
może zagrażać ani nam, ani
innym uczestnikom ruchu
drogowego. Jeśli zaniedbamy
tę kwestię, możemy narazić
się na mandat. Ale nie tylko
z powodu nieodśnieżonego
samochodu możemy mieć
problem...

zdj. freepik.com

Ośnieżone nadwozie nie tylko
ogarnicza widoczność kierowcy,
ale i zagraża innym użytkownikom
drogi – na przykład sprawą śniegu
delikatnie prószącego się z nadwozia w czasie jazdy. Dlatego tak
istotne jest, aby przed wyruszeniem w drogę starannie usunąć
z szyb i dachu pojazdu zalegający
śnieg i lód. - Odśnieżone i pozbawione szronu szyby zapewnią

nam dobrą widoczność, natomiast
usunięcie zalegającego na dachu
śniegu lub lodu nie będzie narażać
na niebezpieczeństwo innych kierowców jadących za nami – zaznaczają stróże prawa. - Stosowanie
tych prostych zasad nie narazi
kierowcy na mandat karny, a także
będzie przykładem szacunku dla
innych uczestników ruchu drogowego – dodają. Dlatego przed
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wyruszeniem w podróż usuńmy
wszelkiego rodzaju zabrodzenia
typu śnieg, lód, czy błoto.

uszczuplić domowy budżet, jeśli
kierowca oddali się od uruchomionego pojazdu.

Niewidoczny numer
rejestracyjny

Mandaty za brak zimówek?

Policjanci mogą ukarać nas mandatem również za to, że mamy
zasłoniętą białym puchem tablicę
rejestracyjną. W takim przypadku kara to 100 zł i 3 punkty
karne. Poza tym kierowca powinien też zadbać o reflektory.
Jeśli są brudne, czy zaśnieżone,
mogą spowodować rozproszenie
światła i zmniejszych ich zasięg.
Jeśli kierowca nie dopilnuje tego
obowiązku, narazi się na mandat
w wysokości 200 zł, a dodatkowo
3 punkty karne.

Postój z włączonym silnikiem

Nieodśnieżony samochód
Ujemne temperatury połączone
z intensywnymi opadami śniegu
lub marznącego deszczu stały
się naszą codziennością. Często
warunki na drogach, delikatnie
mówiąc, pozostawiają wiele do
życzenia. Nie bez znaczenia pozostaje również stan techniczny
pojazdu, którym się poruszamy.
Niestety praktycznie codziennie
możemy zauważyć kierowców,
którzy „zapomnieli”, że odśnieżenie
samochodu to ich obowiązek. Nie
stosując się do niego, narażamy się
na mandat w wysokości od 50 do
nawet 500 zł.
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Postanowiłes odśnieżyć samochód, ale wcześniej uruchomiłeś
silnik, aby później móc wskoczyć
do nagrzanego pojazdu? Policjanci
z pewnością będą mieć zastrzeżenia do takiego scenariusza.
Kodeks drogowy zabrania pozostawiania na terenie zabudowanym auta z włączoną jednostką
napędową na dłużej niż jedną
minutę. Jeżeli więc kierowca zdecyduje się odśnieżać auto z włączonym silnikiem przez dłuższy
czas, naraża się na mandat w wysokości 100 złotych. Dodatkowo
mandat może wynieść nawet 300
zł, jeśli policjant uzna, że doprowadzono w ten sposób do nadmiernej
emisji spalin i zanieczyszczenia
powietrza. Dodatkowe 50 zł może

W Polsce nie mamy obowiązki
zmieniania opon z letnich na zimowe, choć zdecydowana większość kierowców tak robi. Jeśli
zimą jeździmy na oponach letnich
policjanci nie mogą „wlepić” nam
mandatu. Mogą za to skontrolować
głębokość bieżnika. Jeśli będzie ona
mniejsza niż 1,6 mm możemy spodziewać się, że zostaniemy ukarani.
Przy tej okazji warto wspomnieć,
że to, że nie mamy obowiązku
wymieniania opon z letnich na zimowe, nie oznacza, że możemy tę
kwestię zaniedbać. To zwiększa
powiem bezpieczeństwo, nie tylko
nasze i naszych bliskich, ale także
innych uczestników ruchu drogowego. Opony zimowe są specjalnie
dostosowane do nawierzchni śliskiej i mokrej, ponieważ lepiej
odprowadzają wodę i wówczas
zdecydowanie polepsza przyczepność pojazdu.

Samochodowy kulig
Poza tym zimą możemy również narazić się na mandat, gdy
zorganizujemy kulig samochodowy. Zgodnie z prawem za samochodem, quadem, czy traktowem
nie możemy ciągnąć sanek. Za organizowanie kuligów na drogach
publicznych i w strefach ruchu,
kierowca może dostać 5 punktów
karnych oraz mandat w wysokości
500 zł.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Uwaga

Znak drogowy to nie choinka
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to czas wyjątkowy. W wielu miejscach publicznych pojawiają się
iluminacje świąteczne. Ich montaż w pasie drogowym dróg krajowych musi być każdorazowo analizowany przez zarządcę! Niewłaściwe umiejscowienie iluminacji może mieć negatywny wpływ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Priorytetem jest bezpieczeństwo
Ustawa o drogach publicznych
nakłada na zarządcę drogi obowiązek dokonania oceny wpływu
danej iluminacji na bezpieczeństwo
użytkowników dróg. Zdarzały się
przypadki, że np. uniemożliwiała

ona prawidłowe odczytywanie
znaków drogowych.
Urządzenia stanowiące iluminacje świetlne nie mogą oślepiać
uczestników ruchu drogowego.
Zakazane jest też ich umieszczanie
na elementach infrastruktury dro-

gowej, takich jak znaki, bariery czy
bramownice (za wyjątkiem i na
podstawie uzyskanej zgody właściciela słupów energetycznych),
a ich wysokość nad drogą powinna
umożliwić swobodny przejazd pojazdów normatywnych.

Jednoznaczne przepisy

Iluminacja jako reklama

Jeśli ktoś chce umieścić w
pasie drogowym drogi krajowej
wszelkiego rodzaju urządzenia
stanowiące lub odpowiadające
szerokorozumianym świątecznym
iluminacjom lub świątecznym dekoracjom, powinien złożyć odpowiedni wniosek w tym zakresie.
Musi on zostać złożony do właściwego miejscowo rejonu GDDKiA,
który rozpatrzy go w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Co istotne, za
zajęcie pasa drogowego zarządca
drogi zobowiązany jest pobrać
opłatę.

Osobną sytuacją jest fakt, gdy
iluminacja zawiera np. logotypy lub
oznaczenie towaru, a tym samym
spełnia definicję reklamy, ujętą w
ustawie o drogach publicznych.
W takim przypadku należy złożyć
wniosek o wydanie zezwolenia
na lokalizację reklamy w pasie
drogowym. Można go pobrać ze
strony GDDKiA.
■ KG

Jeśli zauważyłeś przysłonięty
znak lub sygnalizację świetlną
przy drodze krajowej, zadzwoń
pod numer 19 111 i poinformuj
o tym fakcie drogowców.

OFERUJEMY :
• GPS – systemy ochrony i monitoringu pojazdów
• Klimatyzacja – serwis napełnianie i odgrzybianie
• Ewidencja czasu pracy kierowcy oraz wyliczanie składników
wynagrodzenia w transporcie krajowy i międzynarodowym
• Oprogramowanie do analizy czasu pracy kierowcy

TACHO, ul.Niegolewskich 5,
42-700 Lubliniec (była baza PKS-u);
ul.Bór 182, 42-200 Częstochowa
ul. Konwaliowa 144 (przy autoryzowanej stacji obsługi IVECO),
Częstochowa, tel. 663 488 502, 785 488 502
tacho@tachoczestochowa.pl www.tachoczestochowa.pl

Wybrane samochody na dzień 17 grudnia 2021
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

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

166.800 zł

34.900 zł

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

79.900 zł

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

139.900 zł

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,

74.900 zł

77.900 zł

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

44.900 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 CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 

64.200 zł

94.900 zł

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

33.500 zł

41.500 zł

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

22.000 zł

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

11.800 zł

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

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

41.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

SEAT CORDOBA 1.6 E, rok prod. 1999, 

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

16.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

15.900 zł

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

DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 

serwisowany,

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

1.900 zł
19.900 zł
28.900 zł

serwisowany, rok prod. 2017, 

68.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007, 

12.900 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 zł

11.200 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,

 39. 000 zł

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

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,

109. 000 zł

114.900 zł

I-wł., F-VAT,

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.,


173. 900 zł

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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Jest podpis prezydenta

Nie ma odwrotu od wyższych mandatów!
Prezydent podpisał nowelizację
prawa
o
ruchu
drogowym. W efekcie od 1
stycznia będzie obowiązywał
nowy taryfikator mandatów.
Łamiący przepisy ruchu drogowego za swoje wykroczenia
będą musieli słono zapłacić.

Przekroczenie prędkości
Obecnie za przekroczenie prędkości o 30 km/h kierowca otrzymuje mandat od 200 do 300 zł. Od
stycznia kwota ta wyniesie 800 zł,
a w przypadku recydywy dwa razy
więcej - 1600 zł.

Spowodowanie kolizji
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziś spowodowanie kolizji
karane jest mandatem w wysokości od 200 do 500 zł, chyba
że kierowca jest pod wpływem
alkoholu - wówczas kara to maksymalnie 5 tys. zł. Nowy taryfikator będzie bardziej surowy. Za
spowodowanie kolizji na trzeźwo
kierowca zapłaci do 1500 zł,
a w przypadku recydywy - 3 tys. zł.

Wykroczenia
względem pieszych
Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem
pieszego (np. wyprzedzanie na

przejściu dla pieszych, omijanie
pojazdu, który zatrzymał się w celu
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie mniej niż 1,5
tys. zł. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca
ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie
nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku
realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego,
sąd będzie mógł dodatkowo orzec
zakaz prowadzenia pojazdów.

Jazda na podwójnym gazie
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub
podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo
grzywny nie niższej niż 2,5 tys zł.
W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny
sprawca będzie podlegał karze
aresztu albo karze grzywny nie
niższej niż 1 tys zł.

Przekroczenie prędkości
Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 30
km/h otrzyma mandat w wysokości minimum 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie
zostało stwierdzone w obszarze
zabudowanym czy też poza tym
obszarem. Jeśli sprawca ponownie
popełni takie wykroczenie w ciągu
2 lat, to zostanie ukarany grzywną
nie niższą niż 3 tys. zł. W przy-

padku recydywy będzie to od 3 tys.
zł do 5 tys. zł. Z kolei nieujawnienie
sprawcy przekroczenia prędkości
w chwili popełnienia wykroczenia
będzie grozić mandatem do 8 tys.
zł dla właściciela pojazdu.

Jazda bez prawka
Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny od 1 tys. zł.
Jeśli sprawca wykroczenia w ciągu
2 lat popełni je ponownie, to kara
grzywny wyniesie nie mniej niż 2
tys. zł.

Wyprzedzanie na zakazie
Mandat 1000 zł przewidziano za
wyprzedzanie na zakazie. Grzywna
podwoi się i będzie nie mniejsza niż
2 tys. zł w przypadku ponownego
takiego wykroczenia popełnionego w ciągu dwóch lat (recydywa).

Sumowanie mandatów
Nowy taryfikator da policji możliwość sumowania mandatów za
popełnienie kilku wykroczeń (do
6 tys. zł).

Punkty karne przez dwa lata
Okres ważności punktów karnych będzie liczony od chwili zapłaty mandatu albo grzywny. Będą
one kasowane dopiero po upływie

2 lat. Limit 24 punktów karnych nie
ulegnie zmianie. Młody kierowca
będzie mógł „zgromadzić” natomiast 20 punktów karnych.

Dwa wykroczenia
i strata „prawka”
Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca
będzie mógł dostać nawet 15
punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre
wykroczenia to 10. Oznacza to, że
dwa poważne mandaty mogą skutkować utratą prawa jazdy.

Fałszowanie tachografów
Na trzy miesiące z prawem jazdy
pożegnają się kierowcy, którzy
zostaną przyłapani na ingerencję
w system tachografów.

Omijanie szlabanów
Za objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd
kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie
ich nie zostało zakończone oraz
wjeżdżanie na przejazd kolejowy,
jeśli po jego drugiej stronie nie ma
miejsca do kontynuowania jazdy
kierowca może otrzymać mandat
minimum 2 tysiące złotych.
W przypadku recydywy mandat
wyniesie dwa razy więcej - 4 tys. zł.

■ KG
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Jednorazowo 15 punktów karnych
będzie można dostać m.in. za:
– sprowadzenie katastrofy w
ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie
wypadku w ruchu;
– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu
alkoholu lub środka podobnie
działającego do alkoholu;
– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środka odurzającego;
– omijanie pojazdu, który jechał
w tym samym kierunku, lecz
zatrzymał się w celu ustąpienia
pierwszeństwa pieszym;
– wyprzedzanie na przejściach
dla pieszych i bezpośrednio
przed nimi;
– nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu znajdującemu się na
przejściu dla pieszych albo na nie
wchodzącemu;
– nieustąpienie pierwszeństwa
przez kierującego pojazdem,
który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez
jezdnię drogi, na którą wjeżdża
pojazd;
– niezastosowanie się, w celu
uniknięcia kontroli, do sygnału
osoby uprawnionej do kontroli
ruchu drogowego, nakazującego
zatrzymanie pojazdu;
– przekroczenie dopuszczalnej
prędkości powyżej 50 km/h poza
obszarem zabudowanym,
a także w obszarze zabudowanym;
Nowy taryfikator przewiduje też
rodzynek - 13 punktów karnych.

32.
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Kiedy i jak można to zrobić

Odwołaj się od mandatu
drogowego
Jeżeli otrzymałeś mandat
drogowy, jednak masz pewność, że wystawiono go
niesłusznie, istnieje możliwość odwołania. W jakich
sytuacjach można starać się
o uchylenie mandatu i jak to
zrobić? Podpowiadamy.
Każda osoba, która ma pewność,
że otrzymała mandat niesłusznie,
ma prawo się odwołać. W jakich
konkretnie sytuacjach można to
zrobić? Już wyjaśniamy. Jeżeli
dostaniecie mandat za działanie,
które nie było wykroczeniem – na
przykład było wykroczeniem tylko
do 31 grudnia, a policjant wystawił
wam mandat 1 stycznia. To już jest
okoliczność, kiedy można się odwołać. Dotyczy to również wszelkich działań, za które może ukarać
tylko sąd – na przykład grozi wam
za to areszt, a nie mandat. Kolejna
sytuacja to taka, kiedy działamy
w obronie koniecznej lub obronie
dobra chronionego prawem, jeśli
niebezpieczeństwa nie można
było uniknąć - na przykład parkujemy samochód w niedozwolonym miejscu, by ratować czyjeś
życie. Odwołać się można również
wtedy, gdy nasze działanie spowodowane było w danym momencie
naszą chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym
zakłóceniem czynności psychicz-

nych - na przykład przekraczamy
prędkość, bo mamy atak schizofrenii i wydaje nam się, że musimy
uciekać.
W jaki sposób się odwołać?
Wniosek należy napisać samodzielnie, ponieważ nie ma wzoru
takiego wniosku. W swoim podaniu należy uwzględnić swoje
dane - imię i nazwisko, numer
PESEL, miejsce zamieszkania,
serię i numer mandatu, a także
opis całego zdarzenia i okoliczności, które wyjaśnią, dlaczego
twój mandat powinno się uchylić.
Tak przygotowany wniosek należy
złożyć do sądu rejonowego, który
jest właściwy dla terenu, na którym
wystawiono ci mandat. Można to
zrobić osobiście, zanosząc wniosek
do biura podawczego sądu lub wysłać pocztą (listem poleconym) na
adres sądu. Następnie pozostaje
czekać na listowną odpowiedź
sądu, który powinien powiadomić
o dacie posiedzenia. Na nim sędzia
wydaje postanowienie o uchyleniu
mandatu lub odmowę jego uchylenia. Od takiej decyzji nie można
się już odwołać. Jeżeli chodzi
o koszty - przeprowadzenie postępowania jest w tej sytuacji bezpłatne. Należy jednak pamiętać, że
dokumenty trzeba złożyć do 7 dni
od przyjęcia mandatu.
■ Paula Nogaj
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tego nie możesz przegapić!

Voucher
idealny prezent
pod choinkę!

sport
AZS UJD Częstochowa

Bebetto zakończyły rundę
dwoma zwycięstwami
Miniony weekend był bardzo udany
dla tenisistek stołowych Bebetto AZS
UJD Częstochowa. Wygrały bowiem
dwa ostatnie spotkania pierwszej
rundy ekstraklasy – w piątek 10
grudnia we własnej hali z MUKS Start
Nadarzyn 3:0 i w niedzielę 12 grudnia
na wyjeździe z Bogorią Grodzisk Mazowiecki 3:2. W tym sezonie
podopieczne Joanny Narkiewicz zwyciężyły zatem aż pięć razy.
- Piątkowy mecz z Start Nadarzynem przyniósł emocje i wiele ciekawych wymian. W
pierwszym pojedynku zmierzyły się ze sobą
grające defensywnie Tetyana Bilenko i Dominika Wołowiec. Niezawodna Bilenko od
początku kontrolowała mecz, zwyciężyła
3:0. Najwięcej emocji dostarczył drugi pojedynek, w którym Roksana Załomska przegrywała 0:2 w setach z aktualna mistrzynią
Polski Pauliną Krzysiek, by ostatecznie wygrać 3:2. W trzecim pojedynku Anastasiya
Dymytrenko wygrała 3:0 z byłą zawodniczką AZS Częstochowa – Katarzyną Śli-

firczyk – zrelacjonował klub. W przypadku
niedzielnego spotkania z Bogorią Grodzisk
Mazowiecki częstochowskie tenisistki przystąpiły do rywalizacji w osłabieniu. Trenerka
Joanna Narkiewicz musiała zastąpić zawodniczkę Tetianę Bilenko, która otrzymała
bardzo przykrą wiadomość o śmierci swojej
mamy i musiała wrócić na Ukrainę. W meczu
ostatecznie dwa punkty dla Bebetto AZS
UJD wywalczyła Anastasiya Dymytrenko,
która pokonała 3:1 Aleksandrze Falarz i
3:0 Darya Kisiel. - Trzeci punkt dorzuciła
Roksana Załomska, która wygrała bez
straty seta z Aleksandrą Falarz. Najwięcej
wrażeń dostarczył pierwszy pojedynek w
którym Roksana Załomska przegrała 2:3 z
grającą stylem defensywnym Darya Kisiel
– skomentował klub. Bebetto AZS UJD zakończyły rundę na piątym miejscu w tabeli,
zdobywszy 15 punktów. W indywidualnym
rankingu Tetyana Bilenko zajmuje zdecydowanie pierwsze miejsce z bilansem 11-1.
Klub wyraził nadzieję, że drugą rundę będzie
można rozpocząć z liczna grupą częstochowskiego zespołu.

Liga 40-latków

Podsumowanie 4. kolejki
Powoli
dobiega
końca
pierwsza runda zmagań ligi
40-latków w piłce siatkowej.
W miniony weekend rozegrane zostały mecze w
ramach 4. kolejki, a już w sobotę 18 grudnia ostatnie
spotkanie drużyn przed
przerwą świąteczno-noworoczną.

- Na czele tabeli w chwili obecnej
znajduje się drużyna Poczesna &
Blachownia Klimas & Klimas ale tuż
za nimi z niewielką stratą i jednym
spotkaniem rozegranym mniej
plasuje się Flyspot. Obie drużyny
zmierzą się ze sobą w najbliższą
sobotę i spotkanie to zadecyduje,
kto święta spędzi w roli lidera rozgrywek. Z rozegranych w ostatnią
niedziele spotkań wszystkie za-
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CKS Budowlani

Mistrzostwa Polski
w Biegach Przełajowych
93. Mistrzostwa Polski w Biegach
Przełajowych odbyły się w tym roku
w Tomaszowie Lubelskim. Najlepsi
biegacze z całej Polski rywalizowali w
kategorii seniorów, U-23, U-20 i U-18.
Łącznie na starcie stanęło ponad 500
biegaczy, w tym 11 zawodników CKS
Budowlani.
- Był to jeden z najlepszych występów w historii biegaczy z Częstochowy. Zdobyli oni 4
medale: 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy. Złoty
medal w kategorii U 23 na dystansie 4 km
wywalczył Oliwier Mutwil. Zawodnik CKS
jak zwykle popisał się doskonałym finiszem
zwyciężając ze swoimi rówieśnikami. W rywalizacji wśród seniorów Oliwier zdobył
medal brązowy – poinformował klub - Doskonale zaprezentowała się również Anna
Lizińska w kategorii U 18. Biegaczka CKS
wywalczyła srebrny medal na dystansie 3
km. Jej doskonały bieg w znacznym stopniu
przyczynił się do zdobycia złotego medalu w
klasyfikacji drużynowej w tej kategorii wie-

kończyły się zwycięstwami faworytów w stosunku 2:0. Nie oznacza
to jednak, że wszystkie spotkania
były jednostronnymi widowiskami.
Drużyny wyżej notowane w końcówkach setów popełniały mniej
błędów, dzięki czemu przechylały
szale zwycięstwa na swoją korzyść
– podsumowuje Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Częstochowie.
5 kolejka - 18.12.2021 (Sobota)
g. 16.00 Automania Mikrus Mykanów - Gmina Rędziny
g. 17.00 Volley - Sami Swoi
g. 18.00 Poczesna & Blachownia
K&K - Flyspot

kowej, gdyż Ania zdobyła 7 punktów – dodał
CKS. W złotej drużynie wystąpili również:
5. miejsce Hanna Bigdowska na 2 km – 5
punktów, 24. miejsce Olga Droś na 3 km – 1
punkt, 28. miejsce Radosław Porada na 5 km
– 1 pkt., 35. miejsce Aleksandra Walaszek
na 3 km – 1 punkt i 38. miejsce Mateusz Majewski na 3 km – 1 punkt. - W sumie 16 zdobytych punktów sprawiło, że na najwyższym
stopniu podium w klasyfikacji zespołowej
stanęła drużyna CKS. Pomimo, iż dwa inne
zespoły zdobyły również 16 punktów, to
zgodnie z regulaminem najlepszy wynik indywidualny z tych zespołów mieli biegacze
CKS, czyli zadecydowało 2. miejsce Anny Lizińskiej. Sklasyfikowano 89 zespołów – podsumowuje klub. 9 miejsce w kategorii U-20
zdobył Michał Piątek, startujący na 6 km, a
Konrad Simiński uplasował się na miejscu
27 (bieg na 3 km). Wśród seniorów oprócz
Mutwila wystartowali jeszcze Piotr Pałka,
który na 8 km zajął 27. miejsce, a Karol Grabowski był 33. na 4 km.

Włókniarz Częstochowa

Zarys przedsezonowych
planów
Eltrox Włókniarz Częstochowa
poinformował
o
wstępnym harmonogramie
przedsezonowych sparingów.
Wiadomo już, że zanim ekipa
Lwów rozpocznie sezon,
stoczy przynajmniej cztery
spotkania kontrolne.
Zgodnie z terminarzem PGE
Ekstraligi na sezon 2022, częstochowska drużyna zainauguruje
rozgrywki meczem domowym
z Fogo Unią Leszno, która jest
bardzo silną ekipą. Fani czarnego
sportu z pewnością już nie mogą
doczekać się tego spotkania. Z
resztą cały przyszłoroczny sezon

zapowiada się niezwykle emocjonująco. Włókniarz przedstawił w
ostatnich dniach przedsezonowe
plany. Ekipa Eltrox Włókniarza
Częstochowa ma stoczyć przynajmniej cztery spotkania kontrolne,
a jej rywalami będą zespoły z Torunia oraz z Grudziądza.
Wstępny harmonogram
przedsezonowych sparingów:
26.03: Toruń – Częstochowa
27.03: Częstochowa – Toruń
*29.03: Grudziądz – Częstochowa
*30.03: Częstochowa – Grudziądz
* termin może ulec zmianie

Nadzieja AZS UJD

I miejsce Władysława
Kisińskiego

PKO Ekstraklasa

Raków przegrywa
na Limanowskiego
W zaległym meczu 5. kolejki
PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa zmierzył się na
stadionie przy ul. Limanowskiego z Górnikiem Zabrze.
Niestety Czerwono-Niebiescy
przegrali 1:2, pozwalając by
częstochowska
twierdza
upadła po raz pierwszy w tym
sezonie.

- Nie wykorzystaliśmy bonusowego meczu, nie umocniliśmy się
dzięki niemu w czołówce i to boli.
W pierwszej połowie ta gra była
przyzwoita, w drugiej już nie. Stało
się z nami coś dziwnego. Górnik
całkowicie przejął inicjatywę i konsekwencją jest taki wynik. Trudno
mi na gorąco ocenić, co się stało.
Na pewno z mojej strony zarządzanie meczem było na słabym

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 792 620 051

poziomie, bo nie wszystkie te roszady i zmiany pomogły zespołowi.
Dzisiaj musimy to dźwignąć i zregenerować się, aby zmazać plamę z
tej drugiej połowy – mówił na pomeczowej konferencji Marek Papszun trener Rakowa Częstochowa.
Przegrana boli tym bardziej, że
wygrana dałaby częstochowskiej
drużynie awans na trzecie miejsce
w tabeli PKO Ekstraklasy.

W niedzielę 5 grudnia w Dobroszycach odbył się finał
wieloboju atletycznego z
okręgu województwa łódzkiego. Startowało w nim 32
zawodników do 12 lat – w
tym dziesięcioletni Władysław Kisińki z AZS UJD
Częstochowa. Wywalczył on
I miejsce w punktacji ogólnej.
Władysław Kisińki jest najmłodszym zawodnikiem AZS UJD
Częstochowa, który w swojej
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Częstochowa, ul. Drzewna 48
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email: redakcja@zycieczestochowy.pl
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obiecującej karierze startował po
raz pierwszy. Wielobój atletyczny
składał się z oceny techniki rwania
i podrzutu, rzutu piłka lekarską
do tyłu, podciągania na drążku,
trójskoku z miejsca i biegu wahadłowego 4x10m. Władysław zdobywając najwięcej punktów zajął I
miejsce, zyskując tym samym tytuł
mistrza. - Za talent oraz wzór techniki do podnoszenia ciężarów nasz
zawodnik otrzymał serdeczne gratulacje od sędziów oraz trenerów
– podkreślił klub, który jest dumny
ze swojego zawodnika.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Telefony:
Biuro ogłoszeń: 792 620 051
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rozrywka

Dziękujemy,
że jesteście
z nami!

