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Przestępstwa przeciwko środowisku będą surowiej karane. A wszystko to za sprawą
zmiany w przepisach. - Zaostrzamy kary, by skuteczniej chronić naturę. Ułatwiamy egzekwowanie tych kar zwłaszcza w przypadku firm, a także odciążamy budżety samorządów,
które często muszą płacić miliony za usuwanie niebezpiecznych odpadów – zapowiedział
wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, inicjator nowego projektu. Co ciekawe,
nowe przepisy pozwolą na orzeczenie wobec sprawcy wykroczenia obowiązku posprzątania zaśmieconego terenu.
Bardzo istotna jest planowana
zmiana dotycząca odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
niszczenie środowiska. Inaczej niż
dotąd będzie można równolegle
ścigać odpowiedzialny za takie
niszczenie podmiot zbiorowy –
np. spółkę, a także jej prezesa czy
zarządcę. Dziś najpierw musi zostać prawomocnie skazana za to
przestępstwo osoba fizyczna, np.
prezes firmy, by odpowiedzialność
za zniszczenie środowiska ponosiła także sama spółka. Ponadto
dla podmiotów niszczących środowisko podniesiona zostanie minimalna granica grzywny – z tysiąca
do 10 tys. zł. Z kolei za nielegalne
składowanie niebezpiecznych odpadów grozić ma natomiast od 2 do
12 lat więzienia.
Ministrowie zapowiedzieli też, że
nie ma zgody na przywożenie do
Polski odpadów z zagranicy. Dostęp
do naszego rynku nie oznacza zgody
np. na import śmieci z Niemiec czy
Francji. W takich wypadkach również polskie przepisy będą surowo
egzekwowane.

Zaśmiecający posprząta po sobie
i naprawi szkodę
Projekt zakłada również podwyższenie minimalnych i maksymalnych
stawek grzywny za zaśmiecanie
miejsc publicznie dostępnych oraz
lasów. Co ciekawe, nowe przepisy pozwolą na orzeczenie wobec
sprawcy takiego wykroczenia obowiązku posprzątania zaśmieconego terenu. - Ważną zachętą do
naprawienia wyrządzonej szkody
będzie możliwość zastosowania
wobec sprawców czynów, którzy
usunęli negatywne skutki swojej
przestępczej działalności, nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet
odstąpienia od jej wymierzenia – zaznacza resort sprawiedliwości.
Samorządy nie powinny płacić
za usuwanie odpadów
Jednym z najpoważniejszym problemów jest dziś porzucanie odpadów, w tym tych niebezpiecznych,
w miejscach, które nie są przeznaczone do tego celu. Często oszuści
podpisują umowę z właścicielem
terenu, zakładając wcześniej małą
firmę nieoficjalnie współpracującą

z nieuczciwym podmiotem, faktycznym właścicielem odpadów.
Wynajmowany teren w krótkim
czasie zostaje zapełniony odpadami,
a „przedsiębiorca” znika z rynku.
Często obowiązek usunięcia tych
odpadów spada na organy samorządowe, bo nie udaje się ustalić
sprawców czynu. Koszty utylizacji
porzuconych odpadów to duże obciążenie dla budżetu państwa oraz
samorządów – nawet kilkadziesiąt
milionów złotych (np. usunięcie
nielegalnych odpadów na terenie
Gorlic wyniosło niemal 49 mln zł).
Skalę problemu oddaje fakt, że
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zidentyfikował ok. 900 takich miejsc.
Za sprawą zmian, w przypadku
skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku,
obligatoryjnie orzekana będzie
przez sąd nawiązka nawet do 10 mln
zł na rzecz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Te środki będą mogły zostać przeznaczone na uprzątnięcie
miejsc porzucenia odpadów.
■ Czytaj dalej na str. 4
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Wybieramy
najlepszych
sportowców!
Rusza nabór zgłoszeń do corocznego
Plebiscytu
Sportowego. W jego ramach
wybrani zostaną najpopularniejszy zawodnik, trener i
działacz sportowy regionu
częstochowskiego 2021 roku.
Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do zgłaszania
kandydatów do tradycyjnego
corocznego plebiscytu na najlepszych sportowców, trenerów oraz
działaczy regionu. Wydarzenie

Kwiaty ze strażackiego podnośnika

zostanie zorganizowane już po raz
64. Swoje zgłoszenia należy kierować drogą emaliową na adresy:
• jerzy.er@gazeta.pl,
• jsosniak@czestochowa.um.gov.pl
Jest na to czas do 20 grudnia.
Pod koniec miesiąca – 28 grudnia
– kapituła wybierze finalistów.
Zwycięzców plebiscytu poznamy
28 stycznia. Wydarzenie organizuje Regionalna Rada Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie.

W drugiej połowie stycznia
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Na Jasnej Górze obchodzono
uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP. Na podnośniku wozu strażackiego
przygotowanego przez Państwową
Straż
Pożarną

w Częstochowie abp Wacław
Depo został uniesiony na
wysokość figury Niepokalanej, gdzie złożył wiązankę
z białych kwiatów.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest nawiązaniem do
rzymskiego zwyczaju tzw. omaggio
floreale (hołdu z kwiatów), który
sięga 1938 r., kiedy to papież Pius
XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować 8 grudnia
na placu Hiszpańskim w Rzymie
uroczysty akt oddania czci Matce
Najświętszej. W częstochowskim
sanktuarium kwiaty składa nie
tylko arcybiskup, ale i wszyscy
zgromadzeni.
Na Jasnej Górze hołd Maryi składany jest pod figurą Niepokalanej
na placu przed szczytem, gdzie do
1917r. był pomnik cara. W stanie
wojennym był pod nią układany
krzyż ze zniczy na znak jedności
Polaków, tu modlą się wchodzący
na Jasną Górę pielgrzymi.
Uroczystość zawierzenia na
placu przed szczytem poprzedziły
Nieszpory w Kaplicy Matki Bożej.

Debiutancka książka

Będzie specjalny 100 krajów przed czterdziestką
kalkulator dla firm
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnieni w drugiej
połowie stycznia 2022 roku
specjalny kalkulator, który
ma ułatwić ustalenie podstawy wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne
oraz obliczenie należności.
Przepisy ustawy, tzw. Polski Ład
wprowadziły zmiany w zasadach
ustalania podstawy wymiaru oraz
wysokości należnej składki na
ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy będą ją musieli obliczać od przychodu lub dochodu
w zależności od przyjętej formy
opodatkowania. Forma opodatkowania ma wpływ na zasady ustalania podstawy wymiaru składek.
Zmiany te obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej należnej
za okres od stycznia 2022 r.
- Zdajemy sobie sprawę, że
zwłaszcza
w
początkowym
okresie obowiązywania nowych
zasad może być kilka wątpliwości.
Dlatego ZUS wychodzi ze sprawdzoną inicjatywą i udostępnieni
kalkulator - mówi prof. Gertruda
Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jak dodaje, narzędzie to ułatwi
ustalenie podstawy wymiaru
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczanie kwoty należnej składki. Po wprowadzeniu
niezbędnych danych, takich jak
np. okres rozliczeniowy, forma
opodatkowania, kwota dochodu
lub przychodu, kalkulator pomoże
ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za
dany miesiąc.

Kalkulator będzie udostępniony
na stronie internetowej www.zus.
pl. Docelowo będzie także udostępniony w programach: Płatnik
i ePłatnik.
Płatnik powinien uregulować
wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany
(tj. na wszystkie ubezpieczenia
i fundusze, a nie tylko na samo
ubezpieczenie zdrowotne) jednym
przelewem na nadany mu indywidualny numer rachunku składkowego NRS.
- Rozliczenie dokonanej wpłaty
na koncie następuje na podstawie
złożonych za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych, jednak
pod warunkiem, że nie występowały zaległości za okresy wcześniejsze. W takim przypadku w
pierwszej kolejności z wpłaty
zostaną rozliczone wcześniejsze
należności, a różnica w składkach
za bieżący miesiąc będzie musiała zostać dopłacona. Trzeba
to wziąć pod uwagę, jeżeli planuje się opłacić składki należne
za grudzień br. jeszcze w grudniu
– mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Dopuszczalne jest także złożenie
dokumentów rozliczeniowych po
opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie,
czyli w przypadku składania dokumentów za grudzień 2021 r. najpóźniej do 5q 10 lub 15 stycznia
2022 r. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe będą obejmowały składki
należne za pracowników, to mogą
w rozliczeniu zostać. uwzględnione wyłącznie wynagrodzenia
wypłacone lub postawione do dyspozycji pracowników w grudniu.

Jak postanowił, tak zrobił.
Kuba Bociąga, wokalista częstochowskiej grupy AmperA
i podróżnik, najpierw w te
pędy – bo chciał się wyrobić
przed swoją czterdziestką
- zwiedził blisko sto krajów,
a później to wszystko opisał.
Jak wypadł w roli pisarza?
Przekonamy się już wkrótce.
Premierę jego debiutanckiej
książki „100 krajów przed
czterdziestką” zaplanowano
na 16 grudnia.
Pasją do odkrywania
najróżniejszych
zakątków
świata Kubę zaraził
jego tata, znany podróżnik
Krzysztof
“Biały”
Bociąga.
- On jednak głównie
skupia się na górach,
a ja poszedłem o krok
dalej.
Podróżuję
wszędzie, aczkolwiek
góry też często są
moim celem. Jednak
sama wspinaczka na
dłuższą metę mnie
nudzi, dlatego staram
się każdy kraj poznać
od podszewki – mówi
Kuba.
Efekt tego „poznawania” został przedstawiony w książce
„100 krajów przed
czterdziestką”. Podróżnicze przygody
Kuby zostały podzielone na dwa
tomy. - Jeden rozdział to opis jednego
kraju. W każdym
opisuję przygody, jakie mi się
przytrafiały. Przytaczam też historie, które zasłyszałem będąc

na miejscu. A na koniec dorzuciłem też ciekawostki na temat
danego kraju – opowiada Kuba
Bociąga. Samo pisanie zajęło
około pół roku. - Zacząłem pisać
głównie, dlatego że się zaczęła
pandemia. Zostałem odcięty
od podróży, siedziałem w domu
i właściwie nie miałem, co ze sobą
robić. Postanowiłem, więc wykorzystać ten czas – dodaje.
Pandemia mocno pokrzyżowała
plany Kuby, jednak zamierzony

wcześniej cel udało się zrealizować niemal w całości. - W Europie zwiedziłem już wszystkie
kraje poza Macedonią Północną.

W Strefie Schengen nie mam
więc żadnych możliwości, aby poszaleć – opowiada ze śmiechem.
- Niestety wyjazdy w dalsze zakątki świata graniczyły z cudem.
Odmawiano lotów, zmieniano
restrykcje, zamykano hotele.
Pewnie, gdybym miał worek
pieniędzy, to udałoby się to zrealizować. Jednak ciągle borykałem się z różnymi anulacjami
i czekałem na przykład rok na
zwrot pieniędzy, nie wiedząc, czy
w ogóle je dostanę.
Stwierdziłem,
więc
że pozostałe kraje
zwiedzę, gdy sytuacja
się nieco uspokoi –
opowiada. Wkrótce
Kuba podbije całą
Europę, bo wyjazd do
niezwiedzonej jeszcze
Macedonii Północnej
ma już zarezerwowany. - Co ciekawe
miałem lecieć tam
w tym roku, ale... pomyliły mi się daty
i
zarezerwowałem
wyjazd na wrzesień,
ale.. przyszłego roku
– dodaje ze śmiechem.
O tym, jak podróżnik
spisał się w roli pisarza, przekonamy się
już wkrótce. Premierę
jego
debiutanckiej
książki „100 krajów
przed czterdziestką”
zaplanowano na 16
grudnia. Podczas spotkania w Kinie Studyjnym OKF „Iluzja”
autor opowie o odwiedzanych krajach,
odbędzie się też prezentacja slajdów podróżniczych
oraz dyskusja z widownią. Spotkanie poprowadzi Maciej Hasik.
Początek o godzinie 18.00.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Zmiany w prawie

Za nielegalne
składowanie
niebezpiecznych
odpadów nawet
do 12 lat więzienia!
■ cd. ze str. 1

Zgodnie z policyjnymi danymi w ostatnich latach
rośnie liczba przestępstw przeciwko środowisku w roku 2020 było ich 287, a w roku 2017 wykryto
tylko... 28.

Złote Gody

Sakramentalne „tak”
powiedzieli przeszło 50 lat temu
Czternaście par świętowało w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie jubileusz Złotych Godów.
W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, uroczystość odbyła się z zachowaniem środków ostrożności – bez
tradycyjnego toastu i bez zaproszonych gości. Niezmienne
natomiast pozostało wręczenie medali Prezydenta RP „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” oraz życzenia, które złożyli jubilatom prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik USC
Rafał Bednarz.

Złote Gody obchodzili:

Łatwiejsze zgłoszenie
By łatwiej było zgłaszać przypadki niszczenia środowiska, na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska został stworzony interaktywny formularz, który umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego
składowiska odpadów - (www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz). Wystarczy wskazać lokalizację i dodać krótki opis (ewentualnie zamieszczając
zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać anonimowo.
Do 8 grudnia za pośrednictwem formularza wpłynęło 781 zgłoszeń dotyczących m.in. porzucenia
odpadów, z czego potwierdzono 263 zgłoszenia.
Udało się m.in. ujawnić miejsca nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych. Część z takich
miejsc, dzięki działaniom samorządów, zostało już
uprzątniętych przez osoby, które dopuściły się tego
procederu.

Irena i Karol Chodorowscy
Jadwiga i Adam Czarnołęscy
Ewa i Zenon Hadasiowie
Mieczysława i Bolesław Kołodziejkowie
Halina i Henryk Noconiowie
Ewa i Jan Rydzowie
Irena i Bogdan Stencelowie
Elżbieta i Leszek Ślęzakowie
Krystyna i Jan Biskupowie
Ewa i Edward Florczykowie
Alicja i Jerzy Kapuścikowie
Zdzisława i Henryk Młyńczakowie
Krystyna i Zdzisław Noconiowie
Zofia i Feliks Roratowie
Wywiad

Zawisną na choinkach na Jasnej Górze

Wielka produkcja
świątecznych
dekoracji

Trwa 14-ta edycja konkursu na Wieczernikową Choinkę. W 40 zakwalifikowanych
placówkach uczniowie i nauczyciele intensywnie pracują nad przygotowaniem
świątecznych ozdób. Mogą one zostać wykonane niemal ze wszystkiego – to bowiem
jedyny czas w roku, kiedy nawet szare
skrawki makulatury mogą stać się świetlistymi skrzydłami anioła.
Konkurs ma na celu przypomnieć o polskich zwyczajach, o symbolice ozdób choinkowych, a także
zaprosić dzieci i ich rodziny na Jasną Górę. - Zainteresowanie jak zwykle było ogromne. Wystarczyło
zaledwie półtora dnia, by zapełnić 40 miejsc na liście konkursowej a wciąż przychodzą jeszcze maile
- potwierdza współorganizatorka konkursu Izabela
Tyras z częstochowskiego Oddziału Katolickiego
Stowarzyszenia Civitas Christiana.
Dzięki pomysłowości, kreatywności oraz dobrej zabawie towarzyszącej pracy plastycznej 40 drzewek
w jasnogórskim Wieczerniku zabłyśnie świątecznym
blaskiem w czasie Bożego Narodzenia. A ich losowanie i strojenie odbędzie się 21 grudnia.
W tym roku konkursowe jury tworzyć będą jasnogórscy pielgrzymi, którzy oddadzą swój głos, na ich
zdaniem, najpiękniej ozdobione świąteczne drzewko.
Specjalne urny na głosy oznaczone numerem choinki
ustawione będą przy drzewkach w dniach od 25 do
30 grudnia 2021r.
Odbędzie się także głosowanie online za pośrednictwem strony Radia Jasna Góra w dniach od 25
grudnia 2021 do 3 stycznia 2022r. (internauci wybiorą jedną najładniejszą ich zdaniem choinkę).

Bristol – nowe miejsce
na imprezowej mapie Częstochowy
PN: Trochę taki imprezowy
kompleks, gdzie każdy będzie
mógł znaleźć dla siebie odpowiedni klimat, prawda?

KK: Dokładnie. Łącznie mamy
około 400 miejsc, dwa bary,
kuchnie. W okresie letnim oczywiście otworzymy ogródek z
barem zewnętrznym – chcielibyśmy postawić tam duży taras,
który pomieściłby ok. 170 osób.

Na imprezowej mapie Częstochowy pojawiło się nowe miejsce,
czyli klub Bristol, którego oficjalne
otwarcie nastąpi w piątek 10
grudnia. O tym, czego możemy się
spodziewać, rozmawiamy z właścicielem – Karolem Krawczykiem.
Paula Nogaj: Skąd pomysł na otwarcie
takiego klubu?

Karol Krawczyk: Początkowo miał być w
tym miejscu pub, jednak z racji pandemii i
tego, co się w ciągu ostatnich dwóch lat
zmieniło, doszliśmy do wniosku, że zrobimy taką część bardziej klubową. Dobudowaliśmy korytarz i łącznik, dzięki czemu
Bristol został połączony z dobrze znaną
wszystkim Piwiarnią. Dwa lokale tworzą
teraz spójną całość. Możemy traktować
te obiekty osobno – na przykład przy imprezach zamkniętych, albo jako całość –
wtedy osoby, które kupią bilet wejścia do
części klubowej, będą mogły przebywać
również po stronie Piwiarni, jeżeli tylko
będą miały ochotę na przykład posiedzieć i pogadać ze znajomymi. Fajne jest
to, że klienci będą mieć wybór, bo nie każdy lubi tańczyć, a czasami bywa tak, że
dopiero z czasem nabieramy ochoty na
to, aby spędzić wieczór jednak w bardziej
tanecznym klimacie.

PN: Czego możemy się spodziewać po klubie Bristol?

KK: W każdy weekend będziemy mieć
innych DJ-ów, którzy serwować będą
różnego rodzaju muzykę - trochę inną
w piątek, jeszcze inną w sobotę. Raz
będą to bardziej radiowe rytmy, innym
razem housowe i tak dalej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Myślimy o tym, że
fajnie byłoby organizować również nieduże koncerty. Wydaje mi się,
że to miejsce przypadnie do
gustu wszystkim – zwłaszcza,
że chcemy wyjść do szerszego
grona odbiorców. Nie ograniczamy się tylko do młodzieży.
Celujemy również do osób
pracujących, którzy mają mało
czasu i wychodzą okazjonalnie,
aby zobaczyć się ze znajomymi.
Tutaj będzie można sobie posiedzieć, potańczyć i skorzystać z
dobrej kuchni, którą mamy na
miejscu.
PN: W jakich dniach będzie
funkcjonował klub?

KK: Będzie otwarty w piątki i
w soboty - czasami również w
inne dni przy różnego rodzaju
okazjach, czy świętach.

zdj. UM CZ-wa

PN: W miniony weekend w Bristolu już
coś się działo, prawda?

KK: Zgadza się. W miniony weekend
urządziliśmy imprezę charytatywną,
która była takim nieoficjalnym otwarciem. Cały dochód z tej imprezy został
przekazany na dom dziecka. Mieliśmy
tym samym okazję do tego, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda i jak działa.
PN: Oficjalne otwarcie zostało zaplanowane na piątek 10 grudnia.

KK: Tak. Serdecznie zapraszam, ponieważ ten weekend to ostatnia szansa
w grudniu, aby wyjść i spędzić czas
wspólnie ze znajomymi ze względu na
ograniczenia, jakie zaczną niebawem
obowiązywać. W najbliższy piątek będziecie mieć okazję, aby zobaczyć w
Częstochowie coś nowego, innego i świeżego. W sobotę spodziewamy się trochę
większej liczby osób i dlatego przed wejściem zostanie podstawiony dodatkowy
samochód - food truck z barem, zapewnimy muzykę – wszystko dlatego, żeby
osoby, które ewentualnie będą musiały
chwilę poczekać na wejście, nie nudziły
się i miały także zapewnioną opiekę.
PN: Dziękuję za rozmowę.

Częstochowa,
ul. Kopernika 16/18
facebook: bristolczestochowa
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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zdrowie

Szczepienia przeciw COVID-19

Obowiązkowe, a nie
przymusowe: jaka jest różnica
Rządzący poinformowali, że
od 1 marca 2022 roku mają
zostać wprowadzone obowiązkowe szczepienia dla
medyków, nauczycieli i służb
mundurowych. Dziś tłumaczą, że obowiązek nie jest
jednoznaczny z przymusem.
Jaka jest zatem różnica?
- Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są
obowiązkowe szczepienia dla
wybranych grup pracowniczych.
Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia
dla trzech grup: pierwsza grupa
to są medycy, druga grupa to są
nauczyciele, trzecia grupa to są
służby mundurowe – powiedział
we wtorek na konferencji prasowej minister zdrowia, Adam
Niedzielski.
Wskazał, że „perspektywa
marca jest tym okresem, w
którym szczepienia powinny być
wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1
marca, będzie to już szczepienie,
które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy”.
Jak twierdzi rzecznik resortu
MATERIAŁ INFORMACYJNY

zdrowia, Wojciech Andrusiewicz
szczepienia przeciw COVID-19
dla medyków, nauczycieli i
służb mundurowych będą obowiązkowe, a nie przymusowe.
- Obowiązek jest terminem
ściśle prawnym. Nie ma w naszej formule prawnej przymusowego szczepienia – zaznacza.
- Są szczepienia obowiązkowe.
Przymus polegałby na tym, że
chodzilibyśmy – mówiąc kolokwialnie – od domu do domu i
przymuszali ludzi do szczepień.
Nie, jest obowiązek szczepień,
który wiąże się z pewnymi prawnymi konsekwencjami – podkreślił. - Pamiętajmy, że nawet
te kraje, które wprowadzają już
dzisiaj obowiązkowe szczepienia,
na dziś komunikują o tym, że te
szczepienia będą obowiązkowe.
Musimy dać z wyprzedzeniem
czas osobom, które będą objęte
obowiązkowością szczepień (...),
żeby 1 marca weszły do podmiotów medycznych, do wszelkiego rodzaju służb już jako
osoby zaszczepione – dodał Andrusiewicz.
Dopytywany czy 1 marca
to termin ostateczny obowiązkowych szczepień, odpowiedział, że mówimy raczej

o 1 marca jako terminie ostatecznym dla służb medycznych.
- W przypadku służb mundurowych i nauczycieli ten termin
ostateczny,
który
powinien
jednak oscylować w okolicach
1 marca, jest obecnie ustalany na
szczeblu ministerialnym z pozostałymi resortami odpowiedzialnymi za każdą z tych służb czy też
za grono nauczycielskie – powiedział rzecznik MZ.
Zapewnił, że wszystkie kwestie
związane z obowiązkowością
szczepienia będą podane w rozporządzeniu ministra zdrowia.
■ Katarzyna Gwara

Przyjdź na bezpłatne badania

Mammobus będzie czekał
16 i 17 grudnia
Wkrótce do Częstochowy przyjedzie mamobus. Dzięki temu
mieszkanki naszego miasta po
raz kolejny będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań
mammograficznych.
Z bezpłatnego badania, realizowanego w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, mogą skorzystać panie w wieku od 50 do 69 lat.
Mobilna pracownia mammograficzna będzie do dyspozycji pań w
dniach 16 i 17 grudnia przy markecie Auchan przy ul. Focha 7.
Organizator prosi o wcześniejszą
rejestrację pod nr tel. 58 666 24
44 lub na www.mammo.pl.
W badaniu finansowanym przez
NFZ można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i
bez skierowania lekarskiego.

Mammografia
jest
radiologiczną metodą badania piersi u
kobiet. Polega na wykonaniu serii
zdjęć sutka przy użyciu promieni
rentgenowskich. Zdolność do
uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na
wczesne rozpoznanie raka oraz innych patologii sutka, zanim staną
się one jawne klinicznie. Udowodniono, że regularne wykonywanie
badania obniża umieralność z powodu raka piersi, który jest najczęściej występującym u kobiet
rodzajem choroby nowotworowej.
Głównym powodem, dla którego
tak wiele kobiet nadal przez niego
umiera, jest zbyt późne jego wykrycie. Mammografię uznaje się za
badanie skuteczne, ekonomicznie
opłacalne i bezpieczne dla pacjentek.
■ Katarzyna Gwara
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VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

#ErasmusDays w ZSTiO im. Stefana Żeromskiego
Przez 3 dni, między
14 a 16 października
2021 roku zostały
zorganizowane spotkania, wystawy oraz
debaty z okazji #ErasmusDays, w trakcie
których
młodzież
mogła
posłuchać
o efektach projektów Erasmus+.
Jest to inicjatywa
mająca na celu
upowszechnienie
rezultatów
projektów realizowanych w ramach tego
programu.
Od 15 lat, od 2005
r. szkoła organizuje
praktyki zagraniczne
w ramach programu
Leonardo da Vinci
do 2013 r. oraz Erasmus+ od 2014 r.
Czternaście
projektów
zrealizowano, a piętnasty
jest w trakcie realizacji.
Każdy projekt umożliwia
staż zagraniczny rocznie
40 uczniom klas trzecich
i czwartych technikum
o specjalnościach: technik
informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług
fryzjerskich oraz technik
hotelarstwa.

Do chwili obecnej
praktyki
zagraniczne odbyło już
560 uczniów.
W 2020 r. nasza
szkoła otrzymała
Akredytację w Programie Erasmus+,
czyli
gwarancję
regularnego
dofinansowania praktyk
zagranicznych na lata
2021-2027.
#Erasmusdays to
doskonała okazja do
posmakowania
potraw kuchni włoskiej,
między innymi pizzy
i tiramisu. Młodzież
obejrzała filmy dokumentujące staż zagraniczny w Rimini
wykonane
przez
uczniów.
Stażyści
mieli okazję do podzielenia się swoimi
doświadczeniami
zdobytymi podczas
praktyk zagranicznych. Opowiedzieli
o atrakcjach, jakie
na nich czekały na
miejscu, o wycieczkach do San Marino
i Wenecji, o architekturze, zwyczajach
i obyczajach włoskich.
Naprawdę warto takie inicjatywy realizować i rozpowszechniać wśród społeczności szkolnej.

im. Mikołaja Kopernika

Kopernik po raz drugi wyróżniony w Japonii!
Już siódmy raz nasi uczniowie wzięli udział
w konkursie na esej organizowanym przez
Pokojową Fundację Goi z Tokio we współpracy z UNESCO. Temat tegorocznego konkursu to „WHAT IS LIFE”.
W tym roku wysłaliśmy do Japonii 8 esejów
a nasza ciężka praca jeszcze pod koniec
poprzedniego roku szkolnego (ostateczny
termin nadsyłania prac był w czerwcu 2021)
przyniosła wspaniałe rezultaty – powtórzyliśmy sukces z zeszłego roku!
Nasza szkoła zdobyła nagrodę : SCHOOL
INCENTIVE AWARD
Nasze zaskoczenie było ogromne, a wyróżnienie to cieszy tym bardziej, iż jesteśmy
jedyną szkołą z Polski, która uzyskała
taki wynik, a konkurencja była jak zawsze
ogromna – w tym roku nadesłano 28,217
esejów ze 161 krajów z całego świata. Bycie
w gronie wyróżnionych szkół (66) ze wszystkich kontynentów było dla nas miłą niespodzianką, a to, że udało nam się to osiągnąć
dwa razy z rzędu, przeszło nasze najśmielsze
oczekiwania. Jesteśmy naprawdę dumni
a sukces jest w pełni zasłużony!
Co ciekawe, aż 6 z 8 uczniów to tegoroczni
absolwenci, którzy jeszcze w wirze przygotowań do egzaminu maturalnego znaleźli
czas i chęci by spróbować swoich sił i po
raz ostatni reprezentować nasze liceum.
Niektórzy przystąpili do konkursu po raz 2
a nawet 3. Gratulujemy całej grupie, która
przygotowała eseje na ten międzynarodowy
konkurs pod opieką nauczyciela języka angielskiego pani Marzeny Kossak-Wąchała:
• NATALIA ŚLUSARCZYK ( klasa 3F)
• ROKSANA RĘCZMIN (klasa 3F)
• MAGDALENA SZYDA ( absolwentka
z klasy 3G)

• MAGDALENA ORDA ( absolwentka
z klasy 3G)
• ALEKSANRDA SUFIN ( absolwentka z
klasy 3G)
• WERONIKA SZYDŁOWSKA ( absolwentka z klasy 3G)
• KACPER MĘCKA ( absolwent z klasy 3G)
• KONRAD BŁOSIŃSKI ( absolwent z klasy
3B)
Z pełnymi wynikami można się zapoznać
na stronie https://www.goipeace.or.jp/en/
work/essay-contest/
Zaraz po ogłoszeniu wyników, opiekunka grupy zorganizowała spotkanie całej
„ósemki” na platformie Zoom. Wszyscy
mogli się znowu spotkać i wspólnie cieszyć
sukcesem oraz podsumować cały konkurs.
Nasza młodzież, jak widać chociażby po
wynikach i chęci uczestnictwa w tym konkursie, jest pozytywnie nastawiona do podejmowania wszelkich inicjatyw mających
na celu promowanie pokoju czy poznawanie
innych kultur. Gratulujemy raz jeszcze i życzymy sukcesów, może tym razem w zdobyciu nagród indywidualnych w kolejnej
edycji konkursu. Do trzech razy sztuka…
KOPERNIK NEWS: p. prof. Marzena Kossak-Wąchała

Co nowego w Słowaku?
PROJEKT “ERASMUS+’’
Pomimo wciąż panującej pandemii, a dzięki szczepieniom, naszej szkole udało się zorganizować
związany z projektem
„Erasmus+” wyjazd do
miejscowości Agen we
Francji. Miał on na celu
pogłębić
świadomość
ekologiczną
uczestników i zaangażować
ich w działania na rzecz
środowiska. Uczniowie,
działając w grupach międzynarodowych, przedstawiali
prezentacje
dotyczące swoich państw,
obserwowali ptaki wodne
w rezerwacie ornitologicznym nad Oceanem
Atlantyckim oraz wspinali
się na największą wydmę
w Europie - Dune du Pyla.
W związku z projektem
„Erasmus+” mamy też
przyjemność
poinformować, że w międzynarodowym
głosowaniu
na logo przedsięwzięcia
„Razem w Europie dla
zrównoważonej
przyszłości” zwyciężyła praca
Matyldy Jureczko i Mai

Słomian. Od tego momentu będzie
ona znakiem rozpoznawczym całego projektu.
Pod hasłem „Razem w Europie
dla zrównoważonej przyszłości”
odbył się także wyjazd do Aten.
Uczniowie zwiedzali muzeum archeologiczne, Akropol oraz odwiedzili
Meteory.
Uczestnicy
brali
udział w wykładach

dotyczących ekologii i zgłębiali tajniki historii Grecji.
Niezależnie od miejsca na Ziemi
wszyscy wartościowo spędzili
czas. Wyjazdy pozwoliły im lepiej
zapoznać się z kulturą i przeszłością odwiedzanych regionów, zacieśnić więzi z kolegami z innych

krajów oraz pogłębić swoją wiedzę
związaną z ochroną środowiska.
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
SŁOWAKÓW
17 listopada odbyły się zawody
pływackie, w których nasza szkoła
osiągnęła wiele sukcesów. Z radością informujemy, że 1. miejsce
w stylu motylkowym na 50 m
zajęła Natalia Dela, 1. miejsce
w stylu grzbietowym na 100
m - Adrianna Kopica, 3 miejsce
w stylu zmiennym na 100 m - Izabela Zębik, 3 miejsce w stylu dowolnym na 50m - Zuzanna Widuła.
Nie brakuje także wspaniałych
wyników drużynowych - nasza
szkoła w sztafecie znalazła się na
3. miejscu. Wszystkim uczniom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
UCZNIOWIE
SŁOWACKIEGO
W PROGRAMIE
POLSKIEJ AKCJI
HUMANITARNEJ
Uczniowie I LO
w roku szkolnym
2021/22 uczestniczą w projekcie
„Szkoła
H u m a n i t a r n a”,
który ma na celu
zwiększać świa-

domość na temat otaczającej nas
rzeczywistości i zwracać uwagę
na problemy globalne, tj. kryzys
klimatyczny, rasizm czy niezrównoważony rozwój. Aby móc
przekazać tę wiedzę w ciekawy
sposób, przygotowano escape
room. Uczniowie musieli się wykazać kreatywnym i logicznym
myśleniem oraz nie lada zręcznością, żeby poradzić sobie ze
skomplikowanymi łamigłówkami.
Takie niekonwencjonalne sposoby
nauki z pewnością pomagają łatwiej przyswajać informacje, przy
czym również są źródłem dobrej
zabawy.
I LO WŚRÓD NAJLEPSZYCH!
Grupa uczniów z naszego liceum
zakwalifikowała się do półfinału
znanego na całym świecie projektu firmy Samsung “Solve For
Tomorrow”. Jesteśmy jedną z 25
szkół w Polsce, na 138 biorących
udział w eliminacjach, która zaszła aż tak daleko. Pracujemy
nad projektem „The brain is the
best firewall in the world! Mózg
to najlepsza zapora sieciowa na
świecie!” w ramach wyzwania:
BEZPIECZEŃSTWO. Obrany cel
to rozwijanie umiejętności świadomego korzystania z Internetu
i działania edukacyjne związane
z dobrostanem cyfrowym, w tym
zdrowiem psychicznym. Trzymamy
kciuki za naszą drużynę i liczymy
na jej dalsze sukcesy w programie.
Autorzy: Kornel Adamus, Olga
Berska, Aleksander Głębocki, Nina
Zawadzka

aktualności
Budżet Obywatelski

Nowe „mieszkania” dla...
małych mieszkańców
Częstochowy
122 nowe budki lęgowe dla
ptaków pojawiły się w Częstochowie. Inwestycję udało
się zrealizować dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.
Tylko w tym roku dzięki zwycięskiemu zadaniu Budżetu Obywatelskiego zawieszono 122 budki
lęgowe dla ptaków w dzielnicach
Częstochówka-Parkitka, Podjasnogórska, Północ, Śródmieście
i Zawodzie-Dąbie.
Co ciekawe, nowych „mieszkań”
dla latających mieszkańców Częstochowy przybywa w każdym
roku. W 2020 zamontowano ich
łącznie 139 sztuk, w 2019 180,
a w 2018 roku 100. wszystko
to
udało
się
zrealizować
również w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Budki są montowane także w ramach własnych
środków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miasta. „Mieszkanka” są
także wieszane na skwerach przy
osiedlach mieszkaniowych przez
administracje spółdzielni mieszkaniowych oraz miejski Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej TBS
Przy tej okazji warto wspomnieć, że w listopadzie ruszyło
także
zimowe
dokarmianie
ptaków. W parkach miejskich
– Staszica i 3 Maja – zamontowane są już dwa karmniki; na
Promenadzie im. Czesława Niemena – jeden. Przy każdym z nich
zawieszono tablicę edukacyjną.
Miasto planuje prowadzić dokarmianie do końca marca.

Budki lęgowe

to zastępcze
miejsce rozrodcze, które ptaki
wykorzystują zamiast naturalnego miejsca gniazdowego.
Ptaki mogą w nich bezpiecznie
wychowywać pisklęta. Budki

to najprostszy i najskuteczniejszy sposób aktywnej ochrony
ptactwa. W Polsce – za sprawą
utraty naturalnych siedlisk lęgowych i dziupli – populacja wielu
gatunków ptaków znacznie się
skurczyła; niektórym gatunkom
grozi nawet wyginięcie. Dlatego
budkę lęgową warto zamontować
również w swoim prywatnym
ogrodzie, oferując ptakom potencjalne, bezpieczne lokum.
Budki wiesza się w Polsce
w dwóch okresach roku – jesienią (ptaki zimujące w naszym
kraju szukają wtedy schronienia i szybciej interesują się
budkami) oraz na przedwiośniu
(ptaki szukają wówczas miejsc
do rozrodu). Budki czyści się po
okresie lęgu, zwykle w okresie
od października do listopada.
Najczęściej polega to na usunięciu starego gniazda i wyczyszczeniu budki szczotką,
czasem wodą (bez chemii).
Warto przypomnieć, że przepisy prawa ochrony przyrody
wymuszają też działania kompensacyjne (równoważące) na
wykonawcach prac budowlanych powodujących utratę siedlisk ptaków. Mogą one polegać
po prostu na wieszaniu skrzynek
lęgowych na remontowanych
budynkach w miejscu usuwanych gniazd i likwidowanych
ubytków w elewacjach, wykorzystywanych jako dziuple.
Ptaki z łatwością adaptują się
do tego rodzaju schronień i jeśli
tylko skrzynki są właściwie zawieszone, w wystarczającej
liczbie, populacja ptaków się
nie zmniejsza. Standardem jest
już dzisiaj konsultacja ornitologiczna przy okazji zlecanych
m.in. przez samorządy termomodernizacji obiektów publicznych.
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30-lecie działalności

Częstochowscy pracodawcy
świętowali wspólny jubileusz

zdj. UM CZ-wa

Częstochowscy pracodawcy
zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan spotkali się w Muzeum
Monet i Medali Jana Pawła II
by świętować 30-lecie działalności.
Spotkanie było okazją do podsumowania
dotychczasowej
działalności, do przypomnienia
początków formowania organizacji i przywołania najważniejszych wydarzeń, które wpłynęły
na dzisiejszy kształt samorządu
gospodarczego Częstochowy.
Dariusz Jadczyk, prezes zarządu Regionalnej Organizacji

Pracodawców w Częstochowie,
wręczył jubileuszowe nagrody.
Wśród gości był obecny prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie powstała w 1991r. z inicjatywy
środowiska prywatnej przedsiębiorczości, mającej wieloletnią
tradycję w naszym regionie.
Zrzesza kilkudziesięciu pracodawców prywatnych działających
w Częstochowie i na terenie byłego województwa częstochowskiego.
Jest organizacją niezależną
od organów administracji państwowej i samorządu teryto-

Szczepienia dla 5-latków dopuszczone
Możliwość szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci, które
ukończyły 5 lat preparatem
Comirnaty w dawce 10µg zakłada
opublikowany
projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w
sprawie metody zapobiegania COVID-19.
Projekt opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją, że został
skierowany do Komisji Prawniczej.
Rozporządzenie ma wejść w życie

z dniem następującym po dniu
ogłoszenia.
Resort zdrowia informuje, że
celem projektowanej zmiany jest
modyfikacja kryterium wieku osób
uprawnionych do szczepień przeciwko COVID-19. - Obecnie szczepieniami mogły być objęte osoby,
które ukończyły 12. rok życia, po
zmianie będą to osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia
szczepienia ukończyły 5. rok życia
- wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia.
Zmiana porządkuje stan prawny

Moc świątecznych atrakcji w Galerii Jurajskiej

Prawie 60 atrakcji na święta
Galeria Jurajska nastraja Częstochowę na święta. I to nie tylko
za sprawą jednej z największych
w mieście iluminacji, choinki czy
olbrzymiego misia polarnego.
W centrum handlowym szykuje
się prawdziwy maraton przed-

gwiazdkowych atrakcji, który potrwa 10 dni!
– Niczym kalendarz adwentowy
będziemy odliczać dni do świąt,
wypełniając każdy dzień atrakcjami dla dzieci, ale i dla dorosłych.
W sumie w najbliższych dniach
odbędzie się w galerii blisko 60
różnych wydarzeń w ramach
„Warsztatów tworzenia dekoracji”
oraz działającej w weekendy „Fabryki Elfów. To największe z dotąd
organizowanych
wydarzeń
gwiazdkowych – zapowiada Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor
marketingu Galerii Jurajskiej.

Tydzień wydarzeń
Co dokładnie wydarzy się w Galerii Jurajskiej? Cykl imprez został otwarty 8 grudnia. Wtedy
do w centrum handlowym można
było posłuchać bajek czytanych

rialnego oraz innych organizacji
zawodowych, społecznych i politycznych. Organizacja blisko
współpracuje z Konfederacją LEWIATAN, z której programem i
działalnością się utożsamia.
Regionalna Organizacja Pracodawców zajmuje się ochroną interesów zrzeszonych pracodawców
wobec organów samorządowych
i administracji państwowej oraz
związków zawodowych. Reprezentuje pracodawców w komisjach i zespołach problemowych
na różnych szczeblach administracji. Prowadzi również szkolenia tematyczne dla członków i
sympatyków organizacji.

Jest projekt rozporządzenia

Tylu jeszcze nie było

Warsztaty tworzenia ozdób,
dekoracji i kalendarzy adwentowych, koncerty kolęd
i pastorałek w wykonaniu
m.in. Chóru Jasnogórskiego
i kapeli góralskiej, a do tego
czytanie bajek przez częstochowskich
sportowców,
artystów i… prezydenta Częstochowy. Krótko mówiąc,
w Galerii Jurajskiej trwa
wielkie odliczanie do świąt.
Potrwa do 19 grudnia!
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przez prezesa Włókniarza – Michał Świącika oraz sportowców.
W galerii pojawił się też… zielony św. Mikołaj. Dzień późnej, 9
grudnia zorganizowano warsztaty dekorowania i malowania
bombek. Na 10 grudnia zaplanowano z kolei warsztaty tworzenia
kalendarzy adwentowych.
13 grudnia centrum zaprosi na
wielkie czytanie bajek. W rolę
lektorów wcielą się częstochowscy artyści. Na 14 grudnia
przygotowano natomiast warsztaty tworzenia dekoracji m.in.
z jemioły i cukrowych pałeczek.
15 grudnia będzie można z kolei
posłuchać „Opowieści Wigilijnych”. Czytać będzie… prezydent
miasta, Krzysztof Matyjaszczyk.
Cykl wydarzeń zakończy się 16
grudnia warsztatami pakowania
prezentów i tworzenia pudełek –
origami. Wszystkie wydarzenia od

8 do 16 grudnia odbywać będą się
w godzinach od 15 do 19. Wstęp
na nie jest bezpłatny.

Atrakcje na weekend
To jednak nie wszystko, bo nie
tylko tydzień będzie obfitował
w atrakcje, zapowiada Jurajska.
Również w weekendy zaroi się od
wydarzeń. Już 11 grudnia w Jurajskiej odbędzie się Wielka Gala
Świątecznych Choinek, czyli wybory najpiękniejszych drzewek
stworzonych przez przedszkolaków. Zorganizowane zostaną
też warsztaty tworzenia m.in. filcowych pierników i bałwanków.
Oprócz tego na dzieci czekać będą
elfie akrobacje, występy przedszkolaków, zabawy taneczne,
kolędowanie, muzyczne zabawy
z elfami oraz magiczne sztuczki,
a także zabawy z upominkami.

związany z nadaniem uprawnień
kolejnym grupom osób (urodzonym w latach 2010-2016) do
szczepienia przeciwko COVID-19.
Szczepienia przeciw COVID-19
dzieci w wieku 5-11 lat mogą być
realizowane w Narodowym Programie Szczepień, preparatem Comirnaty w dawce 10µg (podmiot
odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska
Sp. z o.o.), który został dopuszczony przez Komisję Europejską
do obrotu.
Dzień później, 12 grudnia będzie można wspólnie z elfami
wyruszyć tropem zagonionego
prezentu. Centrum przygotowało
także warsztaty tworzenia ozdób
i świątecznych skarpet, pachnących aniołków, a także śpiewanie
świątecznych piosenek na żywo.
W programie dnia pojawią się
też animacje cyrkowo-sportowe
w klimacie świąt oraz pokaz żonglerki… prezentami i elfich akrobacji. Najmłodsi tej sztuki również
będą mogli się nauczyć.
Tydzień później, Fabryka Elfów
zaprosi na kolejne atrakcje.
18 grudnia w Galerii Jurajskiej
kilkakrotnie wystąpi Chór Jasnogórski. Oprócz tego będzie można
spróbować swoich sił w karaoke
oraz potańczyć przy świątecznej
muzyce. 19 grudnia wypełnią natomiast kolędy i pastorałki w wykonaniu kapeli góralskiej. Oprócz
tego na dzieci czekać będą świąteczne przedstawienia teatralne
oraz wspólne śpiewanie z elfami.
Wydarzenia weekendowe odbywać będą się w godzinach od
12 do 19. Wstęp wolny.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

10.

aktualności

PIĄTEK-NIEDZIELA 10-12 GRUDNIA 2021

SCHRONISKO PSIA DUSZKA

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Kontakt: 694 132 231

Alpik jest trzyletnim miłośnikiem przytulania.

IK

ALP

To pełen energii, aczkolwiek grzeczny w domu, psiak
szukający nowych opiekunów. Jest łagodny dla dzieci,
więc dobrze odnajdzie się wśród rodziny, ale potrafi
również zostać sam bez marudzenia, więc sprawdzi sie
też jako kompan w małym czy jednoosobowym gospodarstwie.
Alpik lubi spacery i aktywne spędzanie czasu. Nie pogardzi jednak chwilami relaksu przy telewizorze na wygodnej kanapie.

Bob jest miłośnikiem jedzenia. Jego piramidę potrzeb

BO

B

zdecydowanie zwieńcza marzenie o dwóch solidnych
posiłkach dziennie. Jak przystało na 8-10 letniego
psiaka jest on dostojnym i kulturalnym pacyfistą. Stroni
od konfliktów i bez problemu załatwia swoje potrzeby
ustronnie, na trawnikach. Lubi spokojne spacery i oddawanie się refleksyjnemu węszeniu w krzakach i nie
tylko.

Bulion to 2-letni mały psiak. Ma w sobie mnóstwo
energii. Tak wiele, że pobudzony podskakuje niczym
wesoła piłka. Uwielbia biegać, ma duszę sportowca.
W domu jednak zachowuje się spokojnie i ładnie odpoczywa. Grzeczny jest również u weterynarza oraz
podczas podróży samochodem. Bulion czeka na nowego opiekuna, który obdaruje go czułym głaskaniem
i spędzi z nim czas na wspólnej zabawie oraz na wygodnej kanapie.

ION

YŚ

BR

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie chodzący na
smyczy. Jest ruchliwym i pełnym życia psem, który
dobrze odnajduje się w zyciu miejskim. Jest grzeczny
w domu oraz w samochodzie. Listę jego ulubionych
rzeczy zdecydowanie otwiera głaskanie. Bryś uwielbia
poświęcaną mu uwagę. Cieszy go każy gest i ruch wykonywany w jego stronę. Z nadzieją czeka na nowego
opiekuna, z którym przejdzie przez resztę życia.

L
U
B

Lolka to 4-letnia suczka, przebywająca w domu tym.-

Lunka to wesoły psiak będący wulkanem energii.
Szuka opiekuna, który zapewni jej dużo ruchu i rozrywki.
W związku z dużą dozą energii i entuzjazmu Lunka lubi
skakać (także przez ogrodzenia), więc przyda się jej dom
z wysokim płotem lub po prostu mieszkanie. Lunka jest
grzeczną suczką, która dobrze zachowuje się zarówno
w domu jak i na wizycie kontrolnej u weterynarza. Ceni
też prywatność, więc najlepiej nada się do domu bez innych zwierząt.

LUN

KA

KA

L
O
L

czasowym i marząca o opiekunie, który przygarnie ją
na stałe. Jest miłośniczką przytulania, chętnie spędza
czas w domu i dobrze bawi się na spacerach.. Aktualnie mieszka razem z ko-tem, jest też przyjazna dla
innych psów. Sprawdzi się więc także w towarzyskim
gronie.
Lolka jest średniej wielkości suczką. Waży 16 kg.
Jest zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Zmiany w komunikacji

Autobusy ponownie
w alejach!
Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej! Od 10 grudnia
autobusy MPK ponownie
jeżdżą przez I aleję oraz plac
Daszyńskiego. Są też niewielkie korekty godzin i nowe
nazwy kilku przystanków.
- Skrócił się czas przejazdu, wracamy też do węzła przesiadkowego
na placu Daszyńskiego, który obsłuży aż 11 linii. Korzystnie zmieniła się lokalizacja przystanków
– zaznacza prezydent Krzysztof
Matyjaszczyk.
Tym samym autobusy MPK zostały wycofane z ulic: Katedralnej,
Garibaldiego i Wilsona, którędy
kursowały w czasie koniecznych
zmian w komunikacji, będących
efektem założeń projektu rewitalizacji alei Najświętszej Maryi
Panny. Tak zwany okres trwałości
projektu niedawno się zakończył.
- Nowe rozwiązania są racjonalne
ekonomicznie, gdyż skrócą się
czasy przejazdu i zmniejszy liczba
kilometrów przejeżdżanych przez
autobusy MPK, bez ograniczania
dostępności do miejskiego transportu zbiorowego – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy
magistratu.
Otwarcie przejazdu ulicą
Mirowską między Nadrzeczną
a Faradaya
- Linie nr 11, 13, 21, 27, 28 –
powróciły na stałą trasę przez
Mirowską do Faradaya (w obu kierunkach), linia nr 21 powróciła na
ulice Faradaya, Orlik-Rückemanna
i Olsztyńską, a linia nr 27 powróciła na ulice Faradaya, Legionów
i Strefową do pętli KSSE Kusięcka
- Linie nr 18 i 26 – w kierunku
centrum: powróciły na stałą trasę,
natomiast w kierunku Mirowa do
dnia 20.12.2021 r. włącznie będą
nadal kursować objazdem przez
Nadrzeczną, Aleję Jana Pawła II
oraz Drogowców do Srebrnej. Od
dnia 21.12.2021 r. również w kierunku Mirowa autobusy będą kursować prosto Mirowską od Placu
Daszyńskiego i objazdy przestaną
obowiązywać.
Wycofanie autobusów MPK
z ulic: Garibaldiego, Wilsona oraz
Katedralnej i skierowanie przez
I Aleję Najświętszej Maryi Panny
i Plac Daszyńskiego
- Linia nr 10
Kierunek Krakowska: z II Alei
przez I Aleję, Ogrodową do ul. Krakowskiej;
Kierunek Parkitka Szpital: od
Galerii Jurajskiej do Placu Daszyńskiego, następnie I Aleją do II Alei
- Linie nr 11, 13 i 30
Kierunek Zawodzie/Jaskrów/Siedlec: autobus nie obsługuje przystanków w I Alei i przy Starym
Rynku, w zamian zatrzyma się
na nowym przystanku PLAC DASZYŃSKIEGO
- Linie nr 14, 17 i 37
Kierunek Wyczerpy / Drogowców:
z II Alei przez I Aleję i Plac Daszyńskiego do Mirowskiej (przystanek
PLAC DASZYŃSKIEGO zamiast
Starego Rynku)
Kierunek centrum: od Ronda

Trzech Krzyży przez Warszawską do Placu Daszyńskiego,
następnie I Aleją do II Alei
- Linie nr 18 i 26
Kierunek Mirów: z II Alei przez
I Aleję i Plac Daszyńskiego
do Mirowskiej, dalej przez
Nadrzeczną, Al. Jana Pawła II
i Drogowców do Srebrnej, od
dnia 21.12.2021 r. od Placu Daszyńskiego prosto Mirowską do
Srebrnej i dalej bez zmian (przystanek PLAC DASZYŃSKIEGO
zamiast Starego Rynku)
Kierunek centrum: od Ronda
Trzech Krzyży przez Warszawską do Placu Daszyńskiego,
następnie I Aleją do II Alei, a od
dnia 21.12.2021 r. prosto od
Mirowskiej przez Plac Daszyńskiego oraz I Aleją do II Alei
- Linie nr 21, 27
Kierunek Olsztyńska / KSSE Kusięcka: z II Alei przez I Aleję
i Plac Daszyńskiego do Mirowskiej (przystanek PLAC DASZYŃSKIEGO zamiast Starego
Rynku)
Kierunek centrum: od Faradaya
przez Mirowską do Placu Daszyńskiego, następnie I Aleją do
II Alei
Linie zostały wycofane z centrum
przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego
- Linia nr 28
Kierunek Zawodzie: autobus nie
obsługuje przystanku przy
Starym Rynku, w zamian zatrzymuje się na nowym przystanku
PLAC DASZYŃSKIEGO
Uwaga: Przystanki ZAWODZIE
– SZPITAL w obu kierunkach
pozostają nieczynne do zakończenia ich przebudowy.

Pozostałe zmiany
w rozkładach jazdy
- Linia nr 25 – niewielka korekta
godzin kursów w kierunku Wyczerp w godzinach popołudniowych (na wniosek zakładów
pracy przy ulicy Żyznej)
- Linia nr 31 – niewielka korekta
godzin kursów w kierunku Lisińca w porze wieczornej (na
wniosek pasażerów).
- Linia nr 32 – niewielka korekta
godzin kursów w kierunku
Wielkoborskiej, wynikająca ze
zmiany czasu przejazdów pomiędzy przystankami na ulicach
Rejtana i Okulickiego
Zmiany w nazwach przystanków komunikacji miejskiej od
10.12.2021 r.
Nazwa dotychczasowa - Nowa
nazwa przystanku:
• DROGOWCÓW
na DROGOWCÓW – RONDO
• KOKSOWNIA
na ODLEWNIKÓW
• KUSIĘCKA – KSSE
na KSSE KUSIĘCKA
• PZU na D.H. SEZAM
• STADION MIEJSKI
na STADION ŻUŻLOWY
• ŚW. BRATA ALBERTA
na OSIEDLE BRZOZOWY PARK
• ŚW. KINGI na ZACISZAŃSKA
• TESCO na DROGOWCÓW
■ Katarzyna Gwara

aktualności

Moje wiersze
W moich wierszach kołyszą się kłosy
Wypieszczone wiatru powiewem
W moim wierszu omdlewa z rozkoszy
Mak przy drodze – pod słońca promieniem

Biegnie dzień za dniem
Zrywam kartki z kalendarza
Mija dzień za dniem
Każdy dzień tak samo szybko mija
Jak prześniony sen...
Już nie wrócą dni minione
Zagubione w mgle
Tylko smutek nieustannie
Krąży wokół mnie

Śpiew skowronka – jak dzwonek wysoko
Zawieszony nad polem w przestrzeni
Ranna rosa już trawy obmyła
Kropelkami – jak srebro się mienią
W moich wierszach – zbóż morze złociste
W nich wiatr tańczy – w siermięgę ubrany
Przesypuje ziarenka przez palce
Wiatr swawolny i roześmiany
W moich wierszach przyroda się budzi
A zasypia – gdy zmiana nadchodzi
W moich wierszach – księżyc bursztynowy
Nad polami uśpionymi wschodzi.

Za oknami śnieżek sypie
Rozrzuca go wiatr
Wszystko w bieli utonęło
Smutny, biały świat...
Znów do ręki biorę pióro
Patrząc w okno – w dal
Opisując czas zimowy
czegoś – jest mi żal...

Wanda Sowińska
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fortu podróżowania przez osoby
już korzystające z pojazdów elektrycznych. Liczba takich pojazdów
oraz punktów ładowania w naszym kraju stale rośnie. Znaki,
wskazujące lokalizację punktów
ładowania, obowiązują też w innych krajach w Unii Europejskiej
– informują przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Transportu.
Przy tej okazji warto wspomnieć,
że drogowcy roztrzygnęli już trzy
przetargi na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych
na autostradach A1, A2 i A4 oraz
drogach ekspresowych S3, S7 i S8.
- W efekcie tych postępowań pod-

Uwaga kierowcy

Nowe znaki na polskich drogach

Uwaga kierowcy! Wkrótce na
naszych drogach zobaczymy
nowe znaki. Będą one informować o punktach ładowania
pojazdów elektrycznych.
Przy drogach pojawią się też
zbiorcze tablice informacyjne
oraz znaki zapowiadające
zbliżający się pas wyłączenia
na drodze ekspresowej.
Łatwiej znajdziesz
punkty ładowania
pojazdów elektrycznych
Kierowcy posiadający pojazd
elektryczny łatwiej znajdą punkty

do jego ładowania. Zmiany w obowiązujących przepisach wprowadzają bowiem do użytku znak
D-23b, który oznacza stację paliwową z punktem ładowania pojazdów elektrycznych oraz znak
D-23c, oznaczający punkt ładowania pojazdów elektrycznych.
Wprowadzony został także znak
D-34b, czyli zbiorcza tablica informacyjna. Tablicę taką stosuje się w
przypadku konieczności umieszczenia w tym samym miejscu kilku
znaków informacyjnych o obiektach, takich jak np. stacja paliw,
restauracja czy warsztat. Tablica
może też być uzupełniona o informację o odległości do danego
obiektu.
Znaki D-23b, D-23c oraz D-34b
będą sukcesywnie montowane
na drogach zarządzanych przez
GDDKiA.

13.

pisaliśmy łącznie 35 umów na budowę 55 stacji ładowania pojazdów
elektrycznych na MOP-ach kat. I.
Pierwsze stacje zostały już oddane
do użytku kierowców – podkreślają.
Nowe znaki na drogach
ekspresowych
Nowe przepisy wprowadziły
także trzy nowe znaki uzupełniające: F-14d, F-14e i F-14f.
Informują one kierowców, podróżujących drogą ekspresową, o zbliżającym się pasie wyłączenia. Jest
to rozwiązanie znane dotychczas z
autostrad (tam jednak tło znaków
jest koloru niebieskiego).
■ Katarzyna Gwara

Promocja elektromobilności
- Celem wprowadzonych zmian
jest przede wszystkim promocja
elektromobilności i poprawa kom-

Wybrane samochody na dzień 10 grudnia 2021
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

74.900 zł

139.900 zł

BMW 320D GT
2.0 D, kraj.,rok prod. 2018,
I-wł., serwisowany,

94.900 zł

BMW X6
3.0 D, rok prod. 2009,
kraj., serwisowany, F-VAT

89.900 zł

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

11.800 zł
29.900 zł

I-wł., F-VAT,

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

24.300 zł

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

5.500 zł

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

16.900 zł
23.000 zł

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

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

166.800 zł

77.900 zł

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

44.900 zł



173. 900 zł

94.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

BMW 320 2.0 E, rok prod. 2014, 

55.500 zł

OPEL CORSA 1.4 E, zakup 2011, kraj., 

15.900 zł

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

41.500 zł

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

22.000 zł



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


148.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 

7.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, 

27.900 zł

CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os. 

11.500 zł

SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj., 

13.800 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 

1.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004, 

8.900 zł

12.400 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

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

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

16.900 zł

FORD TRANSIT 2.4 D, rok prod. 2006, kraj., 7-os., 

17.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2011, 

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

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,

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

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.,

16.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

15.900 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

8.900 zł

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

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

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

34.900 zł

MERCEDES GLC 220, 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,

serwisowany, rok prod. 2017, 

68.900 zł

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

11.200 zł

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,
I-wł., F-VAT,



28.900 zł
45.500 zł

61.900 zł

HYUNDAI i30 1.4 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany,
gwarancja, F-VAT

serwisowany,
VW GOLF VII 2.0 D, rok prod. 2015, kraj.,

 39. 000 zł
163.800 zł



59.900 zł

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

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

71.900 zł
17.900 zł

14.

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

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

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

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27
O Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O Pendrive 64GB nowy, USB 2.0 +
Micro USB marki HAMA, 29 zł
tel. 794 239 418
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

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

O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102

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

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

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

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

O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,
tel. 697 272 102

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

O Szafa narożna kolor buk,
z lustrem, wys. 2,18m.
Tel. 880 203 419

O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822

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

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

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

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

INNE

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

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

O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822

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

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

O Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102
O Lekcje ry na gitarze,
tel. 697 272 102
O Trening pamięci, uwagi, myślenia
logicznego i twórczego, od 6 do
106 lat. Tel. 668 814 587
O Wolny lat 54, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna panią.
Pani może posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

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

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

na numer 792 620 051

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

Przez internet

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

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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Fortuna 1. Liga

Memoriał Przemysława Kożucha

Porażka Skry na zakończenie rundy
Choć cały rok 2021 był dla
Skry bardzo udany, niestety
częstochowski zespół zakończył tę rundę porażką.
Podopieczni trenera Jakuba
Dziółki przegrali 0:1 na wyjeździe z Resovią.
Ten mecz przegraliśmy w pierwszej połowie. W drugiej już lepiej
operowaliśmy piłką, stwarzaliśmy sytuacje, ale nie wystarczyło tego nawet na remis. Całą
rundę możemy ocenić jednak pozytywnie – podsumował trener
Jakub Dziółka. Przedstawiony
już został szczegółowy harmonogram przygotowań do rundy
wiosennej, która rozpocznie się
dopiero w ostatni weekend lu-

tego. - Nasi zawodnicy do zajęć
powrócą 7 stycznia, a pierwsze
spotkanie kontrolne rozegramy
tydzień później (15.01) z trzecią
aktualnie drużyną 3 grupy III
ligi – Polonią Bytom – informuje
klub. Sztab szkoleniowy Skry
przygotował dla drużyny 8 spotkań kontrolnych. - Rywale będą
dość urozmaiceni, zagramy dwa
mecze z przeciwnikami z Fortuna
1 Ligi, cztery z zespołami występującymi na co dzień w eWinner
2 Lidze oraz dwa spotkania z czołowymi III-ligowcami. Cztery raz
będziemy gospodarzem i tyle
samo razy udamy się w gości. Godziny i szczegółowe lokalizacje
będą ustalane na bieżąco – dodaje Skra.

Młodzi zawodnicy rywalizowali w HSC
W miniony weekend w Hali
Sportowej Częstochowa odbył
się XII Memoriał im. Przemysława Kożucha, podczas
którego rywalizowało kilkanaście
drużyn,
złożonych
z ambitnych, młodych zawodników z różnych części kraju.

PLAN SPARINGÓW SKRY:
15.01, sobota
Polonia Bytom – Skra
22.01, sobota
Skra – Garbarnia Kraków
26.01, środa
Korona Kielce – Skra
29.01, sobota
Skra – Stal Stalowa Wola
04.02, piątek
Skra – KKS Kalisz
05.02, sobota
Skra – GKS Bełchatów
12.02, sobota
Odra Opole – Skra
19.02, sobota
Ruch Chorzów – Skra

W sportowych zmaganiach wzięły
udział takie drużyny jak m.in. Wisła
Płock, AP Piotrków Trybunalski czy
Zagłębie Sosnowiec. Nie mogło zabraknąć również lokalnych drużyn.
- W sobotę odbyły się zawody ekip
z rocznika 2014, z kolei w niedzielę
rywalizowali ze sobą zawodnicy
urodzeni w 2015 roku. Mimo że –
w związku z kategorią wiekową,
w jakiej rywalizowali młodzi adepci
zgromadzeni w częstochowskiej
hali – nie prowadziliśmy tabeli tudzież rejestru wyników, na twa-

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa – Piast Gliwice
W najbliższy piątek 10
grudnia Raków Częstochowa zmierzy się z Piastem
Gliwice na stadionie przy ul.
Limanowskiego 83. Początek spotkania o godz.
20:30.
W poprzedniej kolejce podopieczni szkoleniowca Marka
Papszuna przegrali na wyjeździe
z Lechią Gdańsk 1:3. Obecnie
zajmują 4. miejsce w tabeli PKO
Ekstraklasy z ilością 29 punktów,
tracąc do liderującego Lecha
Poznań 9 punktów. Piątkowy

rywal
Czerwono-Niebieskich,
Piast Gliwice to zespół z środka
tabeli – zajmuje dokładnie 11
miejsce, mając na swoim koncie
21 punktów. W najbliższy piątek
10 grudnia zostanie uruchomiony dodatkowy kurs tramwaju linii 3, z którego skorzystać
będą mogli kibice po zakończeniu
meczu Raków Częstochowa –
Piast Gliwice.– Biuro Inżyniera
Ruchu UM Częstochowy informuje, że 10 grudnia br. zostanie
uruchomiony jeden dodatkowy
kurs tramwaju nr 3 na odcinku
Stadion Raków – Fieldorfa-

-Nila, po zakończeniu meczu
PKO Ekstraklasy: Raków Częstochowa – Piast Gliwice – możemy przeczytać w specjalnym
komunikacie na stronie internetowej miasta. Przypomnijmy, że
początek meczu zaplanowano
na godz. 20.30. – Dodatkowy
tramwaj wykona kurs po zakończeniu meczu, kiedy wsiądą do
niego kibice. Dla kursu tego nie
obowiązuje rozkład jazdy, a przewidywany odjazd z pętli Stadion
Raków nastąpi około godziny
22.30-22.40 – dodaje częstochowski magistrat.

Natalia Grzyb z trzema medalami!

Podczas zawodów w Rousinov,
które odbyły się 28 listopada
Natalia Grzyb wywalczyła tytuły
mistrzowskie w grze pojedynczej, w grze podwójnej z koleżanką z Kadry Narodowej Anną
Wolny i w grze mieszanej z Czechem Lukas Kyncl. – Dwa tytuły

fot. materiały prasowe klubu

Mistrzyni Czech z 2019 roku
(bo w 2020 nie odbyły się z powodu pandemii) Natalia obroniła
w grze pojedynczej i w grze podwójnej, a w tym roku dorzuciła

trzeci tytuł mistrzowski w grze
mieszanej. Obecnie przygotowujemy się do turnieju w Warszawie
tuż przed Świętami Bożego Narodzenia i będzie to nasz ostatni
sprawdzian w tym roku – podsumował Paweł Wiśniewski, trener
i zarazem prezes LUKS Jedynka
Cz-wa/ABRM Poczesna. Szkoleniowiec korzystając z okazji,
chciałby zaprosić osoby z niepełnosprawnościami – nie tylko na
wózkach – na treningi badmintona i parabadmintona do hali
sportowej przy SP w Poczesnej
Informacje i zapytania można kierować na pocztę elektroniczną:
pawelwisniewskigp@gmail.com

Skra Ladies zmierzy się z Medykiem Konin

- W zeszłym sezonie z roz-

grywek pucharowych wyeliminował nas późniejszy Mistrz
Polski czyli drużyna Czarnych
Sosnowiec. Tym razem ponownie los nie był zbyt łaskawy. W 1/8 Pucharu Polski
zmierzymy się z inna legendą
polskiego, kobiecego futbolu,

Inauguracja sezonu 2022
przy Olsztyńskiej
Znany jest już terminarz PGE
Ekstraligi w sezonie 2022. Eltrox Włókniarz Częstochowa
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. Do fazy play-off awansuje tym razem
aż 6 zespołów.
1. KOLEJKA
(8 kwietnia) Eltrox Włókniarz Częstochowa – Fogo Unia Leszno
2. KOLEJKA
(17 kwietnia) Motor Lublin – Eltrox
Włókniarz Częstochowa
3. KOLEJKA
(24 kwietnia) Arged Malesa Ostrów
Wlkp. – Eltrox Włókniarz Częstochowa
4. KOLEJKA
(1 maja) Eltrox Włókniarz Częstochowa – Betard Sparta Wrocław
5. KOLEJKA
(8 maja) Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. – Eltrox Włókniarz
Częstochowa
6. KOLEJKA
(20 maja) Eltrox Włókniarz Częstochowa – ZOOleszcz GKM
Grudziądz
7. KOLEJKA

1/8 finału Puchar Polski

Podczas losowania kolejnej
rundy Pucharu Polski w siedzibie Polskiego Związku
Piłki Nożnej, piłkarki Skry
Ladies nie miały zbyt dużo
szczęścia. W 1/8 finału zagrają z Medykiem Konin.

rzach przyszłych piłkarzy malowała
się olbrzymia determinacja i chęć
pokazania wszystkich swoich futbolowych walorów. Każda drużyna
otrzymała pamiątkową statuetkę,
a wszyscy zawodnicy biorący udział
w turnieju dostali medale – podsumowuje Skra Częstochowa, która
była organizatorem wydarzenia.
W niedzielę, podczas rywalizacji
dzieci z rocznika 2015, barwy Skry
reprezentowali: Leon Nikoli, Fryderyk Połacik, Fabian Dobosz, Maciej Bańczyk, Igor Łapaj, Kacper
Jastrząbek, Karol Kała i Jan Szostak. Tego dnia rywalizowały również ekipy Wisły Płock, Zagłębia
Sosnowiec, Funballu Kluczbork,
Królewskich Złoczew, Sportowej
Częstochowy, Orlika Blachownia,
Gwiazdy
Ruda
Śląska
oraz
MKS-u Zaborze.

Włókniarz Częstochowa

LUKS Jedynka Cz-ewa/ABRM Poczesna

Natalia Grzyb, zawodniczka
LUKS Jedynka Cz-wa/ABRM
Poczesna wzięła udział
w Otwartych Mistrzostwach
Czech w Parabadmintonie
w miejscowości Rousinov
koło Brna. Podopieczna trenera Pawła Wiśniewskiego
wywalczyła aż trzy złote
medale!

15.

a mianowicie z zespołem KKPK
Medyk POLOmarket Konin
– poinformował klub na swojej
stronie internetowej. Mecz 1/8
Pucharu Polski Kobiet pomiędzy
Skrą Ladies a Medykiem Konin
na zostać rozegrany 16 marca
w Częstochowie.

(3 czerwca) eWinner Apator Toruń
– Eltrox Włókniarz Częstochowa
8. KOLEJKA
(12 czerwca) Eltrox Włókniarz
Częstochowa – eWinner Apator
Toruń
9. KOLEJKA
(19 czerwca) ZOOleszcz GKM
Grudziądz – Eltrox Włókniarz

Częstochowa
10. KOLEJKA
(26 czerwca) Eltrox Włókniarz Częstochowa – Moje Bermudy Stal
Gorzów Wlkp.
11. KOLEJKA
(1 lipca) Betard Sparta Wrocław –
Eltrox Włókniarz Częstochowa
12. KOLEJKA
(15 lipca) Eltrox Włókniarz Częstochowa – Arged Malesa Ostrów
Wlkp.
13. KOLEJKA
(24 lipca) Eltrox Włókniarz Częstochowa – Motor Lublin
14. KOLEJKA
(5 sierpnia) Fogo Unia Leszno
– Eltrox Włókniarz Częstochowa
ćwierćfinały (pierwsza runda play-off) – pierwsze mecze
– 21 sierpnia
6. zespół po rundzie zasadniczej
– 1. zespół po rundzie zasadniczej
5. zespół po rundzie zasadniczej
– 2. zespół po rundzie zasadniczej
4. zespół po rundzie zasadniczej
– 3. zespół po rundzie zasadniczej
ćwierćfinały (pierwsza runda play-off) – rewanże – 28 sierpnia
1. zespół po rundzie zasadniczej
– 6. zespół po rundzie zasadniczej
2. zespół po rundzie zasadniczej
– 5. zespół po rundzie zasadniczej
3. zespół po rundzie zasadniczej
– 4. zespół po rundzie zasadniczej
półfinały – pierwsze mecze
– 2 września
zwycięzcy ćwierćfinałów
+ najlepszy z pokonanych
półfinały – rewanże – 4 września
zwycięzcy ćwierćfinałów
+ najlepszy z pokonanych
finał/o 3. miejsce – pierwsze mecze
– 11/9 września
finał/o 3. miejsce – rewanże
– 25/23 września
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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HIT SEZONU

16.

zapraszamy!

Voucher
- idealny prezent
pod choinkę!

