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 XGrzywna do 30 tys. zł
Projekt przewiduje w  przypadku 

wykroczeń drogowych podwyż-
szenie maksymalnej wysokości 
grzywny z  5 tys. zł do 30 tys. zł. 
Zwiększona zostanie ponadto wyso-
kość grzywny, którą nałożyć można 
w  postępowaniu mandatowym - do  
5 tys. zł, a  w  przypadku zbiegu wy-
kroczeń - do  6 tys. zł. Jeśli kierowca 
opłaci mandat podczas kontroli, to 
wtedy jego wysokość zostanie po-
mniejszona o 10 proc.

Nowym rozwiązaniem jest kara 
grzywny w  wysokości nie mniej-
szej niż 1,5 tys. zł w  przypadku 
uszkodzenia mienia przez sprawcę 
wykroczenia lub spowodowania 
naruszenia ciała poszkodowanego 
lub rozstroju zdrowia, których le-
czenie trwa nie dłużej niż 7 dni.  

 XWiększe kary za 
przekroczenie prędkości

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

z  obowiązującymi przepisami dziś 
spowodowanie kolizji karane jest 
mandatem w  wysokości od 200 
do 500 zł, chyba że kierowca jest 
pod wpływem alkoholu - wów-
czas 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. Przy tej okazji warto pa-
miętać, że nowy taryfikator da policji 
możliwość sumowania mandatów 
za popełnienie kilku wykroczeń  
(do 6 tys. zł).

 XPunkty karne zerują się 
dopiero po 2 latach

Wprowadzony zostanie me-
chanizm uzależniający usunięcie 
punktów karnych za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego od 
uregulowania mandatu. Krótko 
mówiąc, okres ważności punktów 
karnych będzie liczony od chwili 
zapłaty mandatu albo grzywny.

Dodatkowo punkty będą kaso-
wane dopiero po upływie 2 lat od 
dnia zapłaty grzywny.

Po zmianach za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego kie-

rowca będzie mógł dostać nawet  
15 punktów karnych, obecnie mak-
symalna liczba punktów za nie-
które wykroczenia to 10. Oznacza 
to, że dwa poważne mandaty mogą 
skutkować utratą prawa jazdy. 
Limit  punktów karnych nie ulegnie 
zmianie.

 XUtrata prawa jazdy  
na 3 miesiące za fałszowanie

Projekt ustawy przewiduje 
odebranie prawa jazdy na okres  
3 miesięcy w  przypadku ingerencji 
w  system tachografów przez kie-
rujących pojazdami w  przewozach 
drogowych.

 XŁatwiejsze ściąganie 
należności z mandatów

Urząd Skarbowy będzie mógł za-
liczyć zwrot podatku na poczet nie-
opłaconego mandatu karnego. Takie 
rozwiązanie ma na celu zwiększenie 
nieuchronności kary i  egzekucji 
grzywien nakładanych za popeł-
nione wykroczenia drogowe. 

 ■ Ciąg dalszy na stronie 4

Wraz z pierwszym grudnia miał zacząć obowiązywać zaostrzony taryfikator mandatów. 
Szumnie zapowiadane zmiany nie weszły jednak w życie. Przynajmniej na razie. Z zapo-
wiedzi rządzących wynika, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia. Projekt 

zakłada m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. 
 Wysokość grzywny może sięgnąć nawet 30 tysięcy zł. Nowy taryfikator da policji możli-
wość sumowania mandatów za popełnienie kilku wykroczeń. Dwa poważne mogą więc 

skutkować utratą prawa jazdy. Co się jeszcze zmieni?
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Zmiana zasad

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?
Niemal z dnia na dzień w Czę-
stochowie rośnie liczba 
oddziałów przedszkolnych 
i  klas, które przechodzą na 
naukę zdalną. Powodem jest 
oczywiście COVID-19. 
W  związku z  tą sytuacją ZUS 
zmienił zasady dotyczące za-
siłku opiekuńczego. W  ich 
myśl nie musi dojść do za-
mknięcia szkoły, przedszkola, 
czy żłobka, aby przysługiwał 
on rodzicowi.

Ubezpieczony rodzic może 
obecnie skorzystać z zasiłku opie-
kuńczego na dziecko, gdy jest 
ono chore albo objęte izolacją do-
mową lub kwarantanną. Może też 
otrzymać zasiłek opiekuńczy, gdy 
musi zaopiekować się zdrowym 
dzieckiem w  wieku poniżej 8 lat 
z  powodu niespodziewanego 
zamknięcia żłobka, klubu dzie-
cięcego, przedszkola lub szkoły, 
do której uczęszcza dziecko.  
W  związku ze zmieniającą się sy-
tuacją epidemiczną, za zamknięcie 
placówki należy uważać również 
zamknięcie np. klasy lub grupy 

przedszkolnej. Oznacza to, że nie 
musi dojść do zamknięcia całej 
szkoły, przedszkola czy żłobka, 
by rodzicowi przysługiwał zasiłek 
opiekuńczy.

- W  tej sytuacji jeżeli np. 
w  związku z  wykryciem korona-
wirusa u  ucznia zostaną zawie-
szone zajęcia tylko w  klasie, do 
której uczęszcza ten uczeń, za-
siłek opiekuńczy będzie przysłu-
giwał nie tylko rodzicom dzieci, 
które zostały objęte kwaran-
tanną związaną ze stycznością 
z  osobą zakażoną, ale także ro-
dzicom uczniów zamkniętej klasy, 
którzy takiej styczności nie mieli, 
gdyż w  tym okresie nie przeby-
wali w szkole (np. z powodu prze-
ziębienia, wyjazdu) – tłumaczy 
Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS w  woje-
wództwie śląskim.

Nowa interpretacja przepisów 
wynika z  wytycznych Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej 
i  jest zgodna z  kształtującą się 
w  tym zakresie linią orzeczniczą 
sądów.  Ta interpretacja dotyczy 
spraw niezakończonych i  nowo 
wpływających.

- Zmiana  wychodzi także na 
przeciw oczekiwaniom rodziców 
i opiekunów dzieci, które nie mogą 
w związku z COVID-19 korzystać 
z  opieki w  placówkach – dodaje 
rzeczniczka.

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje 
matce lub ojcu dziecka, którzy 
podlegają ubezpieczeniu choro-
bowemu. Jest wypłacany temu 
z  rodziców, który wystąpi o  jego 
wypłatę. Wysokość świadczenia 
to 80 proc. wynagrodzenia. Można 
o  niego wystąpić wtedy, gdy nie 
ma innych członków rodziny, mo-
gących dziecku zapewnić opiekę.

W ciągu roku zasiłek przysługuje 
nie dłużej niż przez 60 dni, jeżeli 
rodzic opiekuje się zdrowym dziec-
kiem do 8 roku życia lub chorym 
dzieckiem do 14 lat, w  tym także 
dzieckiem niepełnosprawnym 
w tym wieku. Na dziecko powyżej 
14 lat lub innego chorego członka 
rodziny zasiłek przysługuje tylko 
przez 14 dni. Na dziecko niepełno-
sprawne, które ukończyło 14 lat, 
ale nie ukończyło 18 lat, zasiłek 
przysługuje przez 30 dni.

Nowy obowiązek na stacjach paliw

Będą informować, czemu jest taniej

Podsumowanie

178,5 tys. zł na strezylizację i kastrację

Rząd przyjął projekt ustawy 
obniżającej akcyzę na paliwo 
i prąd. W związku z tym każda 
stacja paliw będzie miała obo-
wiązek poinformowania 
kierowców o  obniżeniu ak-
cyzy na paliwa silnikowe 
i  wyłączeniu paliw z  podatku 
od sprzedaży detalicznej.

Ograniczenie dynamiki ro-
snących cen paliw ma nastąpić 
wskutek obniżenia od 20 grudnia 
2021 r. do 20 maja 2022 r. wy-
sokości akcyzy do minimalnego 

poziomu dopuszczalnego w  Unii 
Europejskiej. Dodatkowo od  
1 stycznia do 31 maja 2022 r. pa-
liwa zostaną zwolnione z podatku 
od sprzedaży detaliczne. - Paliwa 
nie będą zaliczane do podatku 
handlowego, co powinno obniżyć 
cenę paliwa o kilkanaście groszy. 
Łącznie z  innymi działaniami 
może to doprowadzić do obniżki 
ceny paliw na litrze o  20-25 gr, 
a optymiści mówią, że nawet o 30 
groszy – twierdzi premier Ma-
tuesz Morawiecki.

Projekt nakłada też nowy obo-
wiązek dla stacji paliw. Będą one 

musiały uświadomić klienta skąd 
taka niska cena. W  efekcie każda 
będzie zobowiązana umieszczać 
przy kasie informację o  obniżeniu 
akcyzy na paliwa silnikowe i wyłą-
czeniu paliw z  podatku od sprze-
daży detalicznej. Tak, tak – musimy 
przecież wiedzieć, komu mamy 
być wdzięczni za to, że w naszych 
portfelach zostanie kilka groszy 
więcej... Jeszcze ktoś mógłby po-
myśleć, że niższe ceny to dobra 
wola stacji paliw, a  nie zasługa 
rządu.  Sprzedawcy, którzy nie do-
stosują się do tego nakazu, mogą 
dostać karę.

178,5 tys. zł przeznaczyła 
w  tym roku Częstochowa na 
strezylizację i kastrację czwo-
ronogów – nie tylko 
bezdomnych, ale także tych 
mających właścicieli. Dodat-
kowe 50 tys. zł zostało 
przeznaczone na zabiegi ste-
rylizacji/kastracji niemal 400 
kotów żyjących swobodnie 
w przestrzeni miasta. 

Darmowa strezylizacja i  ka-
stracja psów oraz kotów ma na 
celu ograniczenie w Częstochowie 
liczby zwierząt bezdomnych czy 
niechcianych.

Z  zabiegów sterylizacji bądź ka-
stracji finansowanych dzięki Bu-
dżetowi Obywatelskiemu mogły 
skorzystać mieszkanki i  miesz-
kańcy 15 dzielnic. Zabiegi w  po-
zostałych 5 dzielnicach wsparto 

natomiast z  budżetu miasta. Na 
każdą z  dzielnic przeznaczone 
było 6,5 tys. zł. Na wniosek sa-
mych opiekunek i  opiekunów 
zwierzaków zrealizowano steryli-
zację i kastrację łącznie 903 psów 
i kotów.

Program cieszył się zaintere-
sowaniem we wszystkich dziel-
nicach; największym – wśród 
mieszkanek i  mieszkańców Pół-
nocy, Rakowa, Zawodzia-Dąbia, 
Wyczerp-Aniołowa, Śródmieścia, 
Dźbowa, Stradomie oraz Starego 
Miasta. W  najmniejszym stopniu 
z programu skorzystano natomiast 
w dzielnicach Mirów i Grabówka.

- Opiekunowie czworonogów 
wypełniali zgłoszenie, które – 
wraz z  kserokopią szczepienia 
w  przypadku psów –  dostarczali 
pocztą lub poprzez elektroniczną 
skrzynkę podawczą ePUAP do 

Kancelarii Urzędu Miasta Często-
chowy – mówi Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik prasowy magistratu.  
- Po pozytywnej weryfikacji zgło-
szenia wystawiano skierowanie 
do lecznicy ustalonej przez miasto 
dla danej dzielnicy – i  już bezpo-
średnio z taką lecznicą można było 
umówić się na zabieg. Łączna pula 
wyniosła 178,5 tys. zł – dodaje.

Udało się także zapewnić za-
biegi sterylizacji/kastracji niemal 
400 kotom żyjącym swobodnie 
w  przestrzeni miasta. Było to 
możliwe dzięki porozumieniu 
podpisanemu ze Stowarzysze-
niem „Częstochowa dla Zwierząt”, 
współdziałającym w  realizacji 
tego zadania ze społecznymi 
opiekunkami i opiekunami kotów. 
Na zabiegi te przeznaczono  
50 tys. zł.

Zmiany w kodeksie pracy

Pracodawca 
będzie sprawdzał 
trzeźwość pracownika?

Wielkie przygotowania do świąt

Jak będą wyglądać 
jasnogórskie szopki?

Jeszcze w  tym roku Rada Mi-
nistrów ma pochylić się nad 
nowelizacją Kodeksu pracy. 
Za sprawą zmian pracodawca 
ma mieć możliwość wprowa-
dzenia prewencyjnej kontroli 
pracowników na obecność al-
koholu lub narkotyków.

Projekt zmierza „przede 
wszystkim do stworzenia podstaw 
dla pracodawcy do wprowadzenia 
i  przeprowadzania – gdy jest to 
niezbędne dla ochrony określo-
nych dóbr – prewencyjnej kon-
troli pracowników na obecność 
alkoholu lub środków działających 
podobnie do alkoholu w  ich orga-
nizmach”.

Pracodawca będzie miał obo-
wiązek niedopuszczenia pra-
cownika do wykonywania pracy 
w  przypadku, gdy prewencyjna 
kontrola trzeźwości wykaże obec-
ność alkoholu lub środka dzia-
łającego podobnie do alkoholu 
(np. narkotyków) w  organizmie 
pracownika. Podobnie zresztą po-
winien zachować się w  sytuacji, 
gdy ma uzasadnione podejrzenie, 
że pracownik stawił się do pracy 
w  stanie po użyciu narkotyków 

lub zażywał takie środki w  czasie 
pracy. W tym przypadku to jednak 
żadna nowość, bo taka regulacja 
już obowiązuje. 

Jeśli pracownik pojawi się 
w pracy po użyciu alkoholu lub in-
nego środka odurzającego może 
na niego zostać nałożona kara 
upomnienia, nagany bądź pie-
niężna.

Co istotne, pracodawca będzie 
mógł skontrolować nie tylko pra-
cowników zatrudnionych na etacie. 
Nowe rozwiązania mają obej-
mować również osoby wykonu-
jące pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy oraz osoby prowa-
dzące działalność gospodarczą na 
własny rachunek. 

- W efekcie oczekuje się minima-
lizacji liczby przypadków, w  któ-
rych pracownik wykonywałby 
powierzone mu przez pracodawcę 
zadania znajdując się w  stanie po 
użyciu substancji, czy środków 
negatywnie wpływających na jego 
sprawność psychofizyczną. Po-
wyższe powinno zatem wpłynąć 
pozytywnie na bezpieczeństwo 
pracowników, innych osób, a także 
ochronę mienia – czytamy w  uza-
sadanieniu projektu.

Jasna Góra intensywnie przy-
gotowuje się do świąt Bożego 
Narodzenia. Ruszyła już bu-
dowa  szopek - na dziedzińcu 
i  na tzw. fosach w  otwartej 
przestrzeni. Przed wejściem 
do Bazyliki stanie tradycyjna 
„betlejemka” a  po prawej 
stronie Wieczernika, wzdłuż 
murów szopka ruchoma, 
a w niej Betlejem.

Przed wejściem do Bazyliki 
stanie główna bożonarodzeniowa 
szopka – będzie to drewniana 
chata na dziedzińcu.  

- Chatę przed Bazyliką ustawili, 
jak zwykle, wierni z Podhala, z pau-
lińskiej parafii w  Czerwiennym 
– powiedział o. Bronisław Kra-
szewski, jasnogórski dekorator.

Wyjaśnił, że „szopę stawiają 
górale, którzy kiedyś zbudowali 
ten drewniany dom, a  teraz rok-
rocznie przyjeżdżają, by składać 
poszczególne elementy”. - Chata 
co roku jest taka sama, ale zmienia 
się aranżacja wnętrza - jasno-
górski dekorator. Tradycyjnie po 
Pasterce zostanie do niej przenie-
sione Dzieciątko Jezus. Oprócz 
tego zobaczymy w  niej dużych 
rozmiarów figury Świętej Rodziny 
i żłóbek.

Dolna szopka, umieszczona na 

tzw. fosach to szopka ruchoma. 
I ona w tym roku będzie inna w swej 
aranżacji. - Będą nowe postaci, 
przywiezione specjalnie z  Włoch, 
nowe ruchome figurki i  nowe bu-
dynki – wylicza o. Kraszewski.

Już teraz w  „betlejemce” było 
ponad 400 figurek, w  tym ok. 300 
ruchomych. Każda z  własnym 
sercem czyli urządzeniem, które 
nią porusza. „Ludziki” wykonują co-
dzienne czynności: pracują, gotują, 
sprzątają, rozmawiają. Słychać stu-
kanie, pukanie, piłowanie i granie.

Ruchoma szopka to głównie 
atrakcja dla dzieci, ale i dorośli nie 
kryją zachwytu i  podziwu. Pod-
kreślają, że to jedna z  nielicznych 
okazji, by „ucieszyć oko” i przenieść 
się myślą i  sercem do Betlejem. 
Rokrocznie przyciąga ona tłumy 
odwiedzających. Cieszy się zain-
teresowaniem nie tylko w  same 
święta, ale również po nich.

Nowa „betlejemka” pojawi się 
też w Bazylice, zapewnia z kolei br. 
Paweł Bryzek. Przygotowanie ja-
snogórskich szopek wymaga wiel-
kiego wysiłku i  zaangażowania 
wielu osób, dlatego prace roz-
poczynają się już kilka miesięcy 
wcześniej. Teraz przed świętami 
nabierają rozmachu, by wszystko 
było gotowe na czas, czyli na Boże 
Narodzenie.
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W gminie Olsztyn

Produkują prąd ze słońca
Zakończyły się prace 
przy montażu insta-
lacji fotowoltaicznych 
na budynkach uży-
teczności publicznej 
w  gminie Olsztyn. Pa-
nele już produkują 
prąd.

Fotowoltaikę zainsta-
lowano dla Przedszkola 
w  Olsztynie, Urzędu 
Gminy Olsztyn, Hali 
sportowej w  Olsztynie, 
dwóch budynków szkół 
Podstawowych w  Olsztynie, dla szkoły 
Biskupicach, Kusiętach, Turowie i  Zrębi-
cach.

- Dwie instalacje: na urzędzie i  szkole 
podstawowej przy ul. Zielonej w  Olsz-
tynie zlokalizowane są na gruncie, nato-
miast pozostałe na dachach budynków. 
Łączna ilość zamontowanych paneli to 
431 szt. o  łącznej mocy ok. 149 kWh – 
mówi Kamila Kubat z 

Referatu Promocji i  Turystyki Urzędu 
Gminy w  Olsztynie. - Wytworzona 
energia elektryczna wygeneruje 
oszczędności dla gminy w  perspektywie 
długofalowej, wykorzystywana będzie na 

bieżące potrzeby budynków. Praktycznie 
rachunki za energię zmniejszą się o  ok.  
70 procent – dodaje.

Całkowita wartość projektu zreali-
zowanego  na terenie gminy Olsztyn 
pochłonęła  prawie 750 tys. zł. Inwe-
stycja została jednak dofinansowana ze 
środków unijnych. W sumie gmina na ten 
cel otrzymała 561 634,92 zł.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że lo-
kalne władze aplikują obecnie o  środki 
na panele dla budynków prywatnych.  
- Jak wynika z  naszych informacji, 
sprawa rozstrzygnie się na przełomie 
tego i  przyszłego roku – podsumowuje 
Kamila Kubat.

Kiedy zacznie obowiązywać

Taryfikator mandatów  
w nowym wydaniu

 ■ Cd ze str. 1

 XZwiększenie ochrony pieszych
Minimalna grzywna za nieprawidłowe 

zachowanie względem pieszego (np. wy-
przedzanie na przejściu dla pieszych, omi-
janie 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 wy-
niesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku 
realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla 
życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł 
dodatkowo orzec zakaz prowadzenia po-
jazdów.

 XWyższe kary dla prowadzących  
po alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicz-
nego 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 bę-
dzie podlegał karze aresztu albo karze 
grzywny nie niższej niż 1 tys zł.

 XNiestosowanie się do ograniczenia 
prędkości

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości 
o  ponad 30 km/h będzie skutkowało mi-
nimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. 
zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie 
zostało stwierdzone w  obszarze zabudo-
wanym czy też poza tym obszarem. Jeśli 
sprawca ponownie popełni takie wykro-
czenie 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. To nawet 10-krotny wzrost, od 
wielu lat mandaty za przekroczenie pręd-
kości nie przekraczają 500 złotych. 

 XBezpieczniej na przejazdach 
kolejowych

Objeżdżanie, omijanie opuszczonych 
zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub 
wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli 
opuszczanie ich zostało rozpoczęte 
lub podnoszenie ich nie zostało zakoń-
czone oraz wjeżdżanie na przejazd ko-
lejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie 
ma miejsca do kontynuowania jazdy 
to najczęstsze przyczyny tragicznych 
wypadków z  udziałem pojazdów szy-
nowych. Za takie wykroczenia będzie 
grozić minimalna grzywna w  wysokości 
2 tys. zł. W przypadku recydywy mandat 
wyniesie dwa razy więcej - 4 tys. zł.

 XWiększa kara za jazdę bez prawa 
jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaga-
nego uprawnienia będzie skutkowało 
karą aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca wykro-
czenia w ciągu 2 lat popełni je ponownie, 
to kara grzywny wyniesie nie mniej niż  
2 tys. zł.

 XNiższe stawki OC dla jeżdżących 
bezpiecznie

Projekt ustawy umożliwi udostęp-
nienie podmiotom ubezpieczeniowym 
danych z CEPiK i dostosowanie stawek 
ubezpieczeń komunikacyjnych do hi-
storii wykroczeń kierowcy oraz otrzy-
manych przez niego punktów karnych. 
Krótko mówiąc, kierowcy jeżdżący 
bezpiecznie będą mogli liczyć na niższe 
stawki OC. Po zakończeniu oceny ry-
zyka zakład ubezpieczeń będzie miał 
obowiązek niezwłocznie usunąć dane 
o punktach karnych kierowcy.

Myszków

Z kałasznikowem na teścia

Powiat kłobucki

Kilka miejscowości  
połączy się w jedną,  
by uzyskać prawa miejskie?

Wkrótce na ławie oskarżonych zasią-
dzie Sławomir Ż., który oskarżony jest 
o  usiłowanie zabójstwa teścia. Męż-
czyzna ostrzelał jego dom z  karabinu 
AK Kałasznikow. Wszystko przez to, że 
jego żona zwierzyła mu się, że w  dzie-
ciństwie była bardzo źle traktowana 
przez swojego ojca.

Do zdarzenia doszło 16 czerwca w  My-
szowie. 34-letni Sławomir Ż. wrócił do swo-
jego domu około godziny 4.00 nad ranem 
i  obudził śpiącą żonę. W  trakcie rozmowy 
kobieta opowiedziała mu, że w  dzieciństwie 
była źle traktowana przez ojca. Wiadomość ta 
bardzo wzburzyła oskarżonego i  postanowił 
udać się niezwłocznie do teścia, aby prze-
prosił za swoje postępowanie. Sławomir Ż. 
zabrał ze sobą przerobiony do oddawania po-
jedynczych strzałów karabin AK Kałasznikow, 
który posiadał legalnie do celów myśliwskich.

- W  tym samym czasie do teścia oskarżo-
nego zadzwoniła jego siostra i poinformowała 
go, że Sławomir Ż. pytał telefonicznie o  jego 
adres. Jednocześnie siostra teścia ostrzegła 
go, że Sławomir Ż. jest myśliwym i  posiada 
broń palną. Wtedy konkubina pokrzywdzo-
nego zawiadomiła o  zagrożeniu Komisariat 
Policji w Koziegłowach – mówi prokurator To-
masz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie.

Po pewnej chwili Sławomir Ż. podjechał 
pod dom teścia w  Markowicach w  powiecie 
myszkowskim i  zaczął krzyczeć, że go zabije. 
Następnie przeskoczył przez płot i  oddał 4 
strzały z  karabinu w  drzwi wejściowe i  okna 
domu. W  tym czasie teść oskarżonego i  jego 
konkubina oraz dwóch innych domowników 

ukryło się na piętrze w pomieszczeniu sypialni.
Potem Sławomir Ż. oddalił się samochodem, 

a pod dom podjechał policyjny radiowóz.  
Po zatrzymaniu przez policję ustalono, że 

Sławomir Ż. znajdował się w  stanie nietrzeź-
wości - w wydychanym powietrzu miał około 
1,5 promila alkoholu.

Prokurator przedstawił Sławomirowi Ż. za-
rzuty popełnienia przestępstw usiłowania 
zabójstwa teścia i  prowadzenia pojazdu 
w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna nie przy-
znał się do popełnienia zarzuconego mu 
czynu i ustalił, że oddając strzały w budynek, 
chciał jedynie nastraszyć teścia i  zmusić go 
do wyjścia na zewnątrz.

Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator 
wystąpił do Sądu Rejonowego w Myszkowie 
o  zastosowanie wobec Sławomira Ż. tym-
czasowego aresztowania, jednakże wniosek 
ten nie został uwzględniony. Sąd zastosował 
wobec podejrzanego poręczenie mająt-
kowe w  kwocie 130.000 zł i  dozór policji. 
Oskarżony został tymczasowo  aresztowany 
dopiero 16 lipca 2021 roku przez Sąd Okrę-
gowy w  Częstochowie, na skutek zażalenia 
złożonego przez prokuratora.  

  Sławomir Ż., który prowadzi własną dzia-
łalność gospodarczą, nie był w  przeszłości 
karany.

Przestępstwo zabójstwa jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, 
karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą 
dożywotniego pozbawienia wolności. Taką 
samą karą jest zagrożone usiłowanie zabój-
stwa. Natomiast przestępstwo prowadzenia 
pojazdu mechanicznego w  stanie nietrzeź-
wości jest zagrożone karą pozbawienia wol-
ności do 2 lat.

Miejscowości Miedźno, Izbiska, Kołacz-
kowice i  Wapiennik mają połączyć się 
w jedną miejscowość o nazwie Miedźno. 
Jeśli tak by się stało, miejscowość  
mogłaby się starać o nadanie praw miej-
skich.

W  gminie Miedźno odbyły się konsultacje 
społeczne w  celu sprawdzenia, czy miesz-
kańcy chcą połączenia kilku miejscowości 
w  jedną. Jeśli tak by się stało, Miedźno mia-
łoby w  sumie około  3700 mieszkańców. To 
z  kolei pozwoliłoby wystąpić o  nadanie miej-
scowości praw miejskich.

Jak na razie mieszkańcy do tego pomysłu 
podchodzą dość sceptycznie. Uprawnionych 
do głosowania w  konsultacjach społecz-
nych było 2953 mieszkańców posiadających 
czynne prawo wyborcze.

Z  urny wyjęto ogółem 958 kopert, z  czego 
nieważnych było 98, a  ważnych - 860. Po-
śród kopert ważnych ustalono z kolei, że 139 
głosów zostało oddanych w sposób nieprawi-
dłowy i nie mogły być uznane za ważne.

Spośród kart ważnych, do ustalenia wy-
niku konsultacji zakwalifikowanych zostało 
721 ważnie oddanych głosów. Co z  nich wy-
niknęło? Że za połączeniem miejscowości 
opowiedziało się 428 mieszkańców, a  prze-
ciwnych połączeniu były 293 osoby.

Jaka była procedura liczenia głosów?

Aby wrzucona do urny koperta zwrotna 
mogła być brana pod uwagę, powinna za-
wierać wypełnione oświadczenie o osobistym 
i tajnym oddaniu głosu oraz małą „Kopertę na 
ankietę konsultacyjną”, w której powinna być 
umieszczona prawidłowo wypełniona ankieta 
konsultacyjna.

Wypełnione oświadczenie o  osobistym 
i  tajnym oddaniu głosu było niezbędne Ko-
misji do weryfikacji czy w konsultacjach brała 
udział osoba do tego uprawniona. Po pozy-
tywnym stwierdzeniu prawidłowości wypeł-
nienia oświadczenia i  weryfikacji legitymacji 
wyborczej „Koperta na ankietę konsultacyjną” 
była kwalifikowana do dalszego ustalania wy-
ników konsultacji.

- Pozycja „kopert nieważnych” obejmuje 
sytuację, w  której „Kopertę na ankietę kon-
sultacyjną” wrzucono do urny samodzielnie, 
bez oświadczenia o  osobistym i  tajnym od-
daniu głosu. W  grupie „głosów nieważnych” 
natomiast, w  przeważającej większości wy-
stępowały sytuacje, gdzie głosujący załączali 
co prawda do koperty oświadczenie o  oso-
bistym i  tajnym oddaniu głosu, jednakże nie 
zawierały one załączonej koperty z  ankietą 
konsultacyjną. Stąd te koperty, niespełniające 
wymogów formalnych konsultacji, nie mogły 
być uznane – wyjaśnia Dariusz Nowak, prze-
wodniczący komisji zajmującej się liczeniem 
głosów.
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Od ponad dekady liczebność 
wilków stale rośnie. Coraz czę-
ściej można je spotkać także 
w lasach naszego regionu. Czy 
należy bać się tych drapież-
ników? Jak się zachować przy 
spotkaniu z nimi? Na te i wiele 
innych pytań odpowiada Pau-
lina Macherzyńska, rzecznik 
prasowy - sekretarz Nadle-
śnictwa Kłobuck.

Katarzyna Gwara: Przed nami 
zima, która jest doskonałą oka-
zją, by poszukać tropów wil-
ków. Jak twierdzą eksperci, naj-
lepiej takie tropienia przepro-
wadzać tuż po ponowie, czyli 
lekkim opadzie świeżego śnie-
gu. Jeżeli wybierzemy się na ta-
ką wyprawę, to czy należy bać 
się wilków?

Paulina Macherzyńska: Abso-
lutnie nie trzeba się ich bać, nato-
miast jak do każdego dzikiego 
zwierzęcia należy zachować re-
spekt i ograniczoną ufność.

K.G.: Co zatem zrobić, gdy spo-
tkamy na swej drodze wilka?

P.M.: Przede wszystkim trzeba 
zachować spokój i  nie uciekać 
w panice z lasu. Wilk kiedy wyczu-
je naszą obecność, sam się oddali 
na bezpieczną dla niego odległość.

K.G.: Niektórzy ludzie widząc, 
że dzikie zwierzę nie ucieka, 
próbują do niego podejść...

P.M.: To bardzo duży błąd. Jako 
leśnicy bardzo często apelujemy 
do ludzi, aby w przypadku spotka-
nia ze zwierzyną nie stresować jej, 
nie dotykać, a  zwłaszcza nie do-
karmiać – chodzi o  to, aby dane 
zwierzę nie zaczęło nas kojarzyć 
z otrzymywaniem pożywienia, po-
nieważ wtedy zanika wrodzony 
strach przed człowiekiem i  taki 
osobnik zacznie podchodzić do 
nas taką odległość, że może wtedy 
wyrządzić nam krzywdę.

K.G.: Zdarzały się przypadki, że 
ludzie widząc szczenię wilka, 
zabierali je do domu z myślą, 
że wychowają je jak psa...

P.M.: Owszem były takie przy-
padki. Niestety z  czasem takie 
szczenię rośnie, rozwija się aż 
w pewnym momencie instynkt za-
czyna brać górę i  taki młody wil-
czek staje się nie do okiełznania 
przez samozwańczego pana, 
a wtedy trafia tam skąd został za-
brany….na wolność. Problem 
w tym, że taki wilk dorastał w oto-
czeniu człowieka i  ten wrodzony 
strach zanika.

K.G.: Na czym polega ochrona 
tego gatunku?

P.M.: Wilki objęte są ochroną ści-
słą. Zabronione jest ich zabijanie, 
okaleczanie, chwytanie, przetrzy-
mywanie, niszczenie nor i  wybie-
ranie z  nich szczeniąt, a  także 
przechowywanie i  sprzedaż skór 
i  innych fragmentów martwych 
osobników, bez odpowiedniego 
zezwolenia.

K.G.: Coraz częściej słychać, że 
wilków w naszym kraju przyby-
wa. Jak liczna jest obecnie ich 
populacja w naszym kraju?

P.M.: Tak to prawda. Liczba wil-
ków w  naszym kraju rośnie, acz-
kolwiek trudno jest określić ich 
ilość. Szacuje się, że populacja te-
go gatunku sięga obecnie około 
2000 sztuk.

K.G.: Gdzie wilki najczęściej wy-
stępują? Czy są jakieś woje-
wództwa/regiony, które sobie 
szczególnie upodobały?

P.M.: W  tym momencie wilka 
możemy spotkać na obszarze ca-
łego kraju. Wilk dobrze czują się 
na obszarach rozległych, zwar-
tych kompleksów leśnych, choć 
dużą rolę odgrywa również licz-
ność występowania potencjalne-
go pożywienia.

K.G.: Gdzie w okolicach Często-
chowy jest największe prawdo-
podobieństwo spotkania wilka?

P.M.: Ciężko stwierdzić, gdzie jest 
największe. Myślę, że przede 
wszystkim zwarte kompleksy le-
śne w  naszym sąsiedztwie takie 
jak na przykład Załęczański Park 
Krajobrazowy, Jura Krakowsko-
-Częstochowska czy Park Krajo-

brazowy Lasów nad Górną 
Liswartą.

K.G.:  Czy możemy gdzieś zgło-
sić fakt, że wokół naszej posesji 
kręci się to zwierzę?

P.M.: Takie przypadki winne być 
zgłaszane do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, który może 
podjąć adekwatne do skali zagro-
żenia działania lub do najbliższego 
komisariatu policji.

K.G.: Niedawno było głośno 
o tym, że wilki wyciągnęły z bu-
dy psa i go zagryzły. Czy tego 
rodzaju ataki są częste?

P.M.: Trzeba mieć na uwadze, że 
nasze psy domowe, niezależnie od 
ich rasy, mają w  sobie geny wilka 
i  są z  nimi spokrewnione. Z  tego 
względu też wilki traktują je nie ja-
ko zagrożenie tak jak nas ludzi, 
lecz jako konkurentów w  zdoby-
waniu pokarmu. Z tego też powo-
du, gdy nocą natrafiają na zacho-
dzące do lasu psy lub takie uwiąza-
ne na łańcuchu, czy sznurze, zare-
agują w tylko jeden sposób...

K.G.: I na zakończenie... czy 
wilki rzeczywiście wyją do 
księżyca?

P.M.:  Z pewnością to jedno z naj-
bardziej popularnych skojarzeń, 
jeśli chodzi o wilki. Jest to mit, cho-
ciaż jest w nim trochę prawdy. Wil-
ki wykorzystują jasne, księżycowe 
noce do polowań i  bardzo często 
właśnie wtedy wyją, ale nie stricte 
do samego księżyca, lecz żeby ze-
brać osobniki z watahy i wspólnie 
wyruszyć na łowy.

K.G.: Dziękuję za rozmowę.

Wywiad

Czy wilki rzeczywiście wyją do księżyca?

Nadleśnictwo Kłobuck

Paulina Macherzyńska
- rzecznik prasowy - sekretarz Nadleśnictwa Kłobuck

Drogowcy kończą pracę na pierwszym odcinku

Łatwiej na autostradzie A1
Zbiórka

Możesz pomóc bezdomnym 
zwierzakomPrace na odcinku autostrady 

A1 Radomsko - granica woj. 
łódzkiego i śląskiego powoli 
dobiegają końca. Od piątku, 
2 grudnia, kierowcy jadący  
z południa kraju po przekro-
czeniu granicy województw 
mają do dyspozycji trzy pasy 
ruchu i całą szerokość  
i jezdni na 7-kilometrowym 
odcinku - do Radomska. To 
pierwszy z pięciu odcinków 
A1 pomiędzy Tuszynem  
i Częstochową, który będzie 
funkcjonował w docelowym 
trzypasowym układzie 
ruchu i gdzie zakończono już 
wszystkie prace.

Trzy pasy na kolejnym odcinku

Drogowcy zapowiadają, że do 
końca bieżącego roku na budo-
wanej autostradzie A1 wpro-
wadzą kolejne istotne zmiany. 
- W połowie grudnia przekażemy 
kolejny odcinek jezdni między Tu-
szynem i Piotrkowem Trybunal-
skim. W tym przypadku chodzi o 
blisko 4-kilometrowy fragment 
jezdni w kierunku Łodzi, między 

węzłami Piotrków Trybunalski 
Południe i Piotrków Trybunalski 
Zachód wraz z łącznicami obu 
węzłów - informują. Tym samym 
kierowcy będą mieli do dyspo-
zycji obie jezdnie w pełnym prze-
kroju na odcinku blisko 16 km 
pomiędzy Tuszynem i węzłem 
Piotrków Trybunalski Południe.

Kolejne udogodnienia

Zgodnie z planami, do końca 
tego roku na budowanej auto-
stradzie A1, udostępnione mają 
zostać jeszcze kolejne dwu-
jezdniowe odcinki: Kamieńsk 
– Radomsko (woj. łódzkie) oraz 
pozostałe 10 km w woj. śląskim, 
od okolic Kruszyny do początku 
obwodnicy Częstochowy, wraz 
z drugim wiaduktem nad linią 
kolejową w sąsiedztwie węzła 
Częstochowa Północ. W efekcie 
kierowcy będą mieli do dyspo-
zycji dwie jezdnie na długości 
blisko 56 km.

To nadal jest budowa i trzeba 
uważać

Przekazanie do ruchu obu 
jezdni w pełnej szerokości nie 

oznacza jednak podniesienia 
limitu prędkości do tego obo-
wiązującego na autostradzie 
(140 km/h). Na czterech z pięciu 
odcinków w dalszym ciągu pro-
wadzone są prace i ograniczenie 
prędkości będzie obowiązywało 
do chwili zakończenia kon-
traktów.

- Przypomnijmy, że realizacja 
24-kilometrowego odcinka 
Piotrków Trybunalski - Ka-
mieńsk, na który umowę pod-
pisaliśmy w kwietniu 2019 r., 
zakończy się w III kw. przy-
szłego roku. - zaznaczają dro-
gowcy.

Dofinansowanie ze środków 
UE

Łączny koszt prac budow-
lanych związanych z przebu-
dową ponad 80 km starych 
odcinków drogi, A1 od Tuszyna 
do Piotrkowa Trybunalskiego 
oraz DK1 od Piotrkowa Trybu-
nalskiego do początku obwod-
nicy Częstochowy, to ponad 
2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to 
dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej.

Ruszyła coroczna akcja „Charyta-
tywnie dla zwierząt”. To doskonała 
okazja, aby wspomóc podopiecz-
nych częstochowskiego schroniska 
oraz czworonogi będące pod 
opieką różnych stowarzyszeń.

Akcja „Charytatywnie dla zwierząt” 
organizowana jest już po raz szósty. 
Jej celem jest wsparcie czworonogów 
z częstochowskiego Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. 
Gilowej, ale i tych psów i kotów, które 
– w oczekiwaniu na stałe domy – są 
pod opieką stowarzyszeń czy fun-
dacji działających w Częstochowie. 
Organizatorzy w tym roku chcą też 
wesprzeć osoby prywatne opieku-
jące się potrzebującymi zwierzętami.

Zbiórka obejmuje wszystko, co 
może przydać się zwierzakom – koce, 
poduchy, karmy suche oraz mokre w 
puszkach z długim terminem waż-
ności, makarony, żwirek, leki oraz 
akcesoria dla zwierząt (do pielęgnacji 
i zabawy).

,,Fanty” dla czworonogów do 20 
grudnia będzie można dostarczać do 
siedziby Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego przy alei Nie-

podległości 30 – to główne miejsce 
zbiórki. Dwa inne będą przy na Ra-
kowie, przy alei Pokoju –  w Centrum 
Aktywności Obywatelskiej (aleja 
Pokoju 13) oraz w siedzibie Stowa-
rzyszenia Miłośników i Hodowców 
Psów i Kotów Rasowych „Canis e 
Catus” (aleja Pokoju 1).

W przypadku trudności z trans-
portem, organizatorzy zapraszają do 
kontaktu pod numerem 662 513 922.

Dzięki zeszłorocznej udało się ze-
brać ponad 3,5 tony karmy, ok. 350 
koców, leżanek i innych przydatnych 
artykułów. W zbiórkę włączyły się 
szkoły podstawowe i ponadpodsta-
wowe z Częstochowy, z terenu po-
wiatu częstochowskiego, ale i wiele 
zwykłych, życzliwych zwierzakom 
mieszkanek i mieszkańców naszego 
miasta.

Organizatorami „Charytatywnie 
dla zwierząt” są Młodzieżowa Rada 
Miasta, Zespół Szkół Technicznych, 
Zespół Szkół Gastronomicznych 
oraz stowarzyszenie Aktywna Czę-
stochowa. Honorowy patronat nad 
akcją objął prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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W Galerii Jurajskiej

Mikołajki nieco inne niż zwykle
Pokój zagadek oraz wizyta św. 
Mikołaja – w Galerii Jurajskiej 
szykuje się zarówno trady-
cyjne, jak i mniej tradycyjne 
świętowanie mikołajek.

 
 W Galerii Jurajskiej będzie 

można odkryć tajemnice św. Mi-
kołaja. I to dosłownie. Przez 7 dni, 
od 4 do 10 grudnia, w centrum 
handlowym stać będzie specjalny 
pokój zagadek, w którym najmłodsi 
i dorośli będą mogli rozwikłać cały 
szereg sekretów pozostawionych 
przez Mikołaja.

 W tak nietypowy sposób centrum 
handlowe świętuje tegoroczne mi-
kołajki. Bawiąc się będzie można 
wybierać spośród dwóch scena-
riuszy. Pierwszy i łatwiejszy stwo-
rzono z myślą o dzieciach, drugi i 
trudniejszy przeznaczony jest dla 
dorosłych. 

 Wchodząc do specjalnie przygo-
towanego pomieszczenia, każdy 
będzie miał jedynie 20 minut na 
rozwikłanie tajemnicy i uwolnienie 
Mikołaja, aby ten zdążył z prezen-
tami dla dzieci. - Dla najmłodszych, 
którym się to uda, przygotowano 
upominki - informuje Galeria 
Jurajska.

 – Pokój Mikołaja to nietypowa 
interaktywna zabawa, która ma 
nastroić odwiedzających centrum 
handlowe do świąt. Z jednej strony 
bawi, z drugiej uczy kojarzenia 
zadań zwłaszcza najmłodszych. 

Łączymy w niej więc dobrą świą-
teczną zabawę z pasją odkrywania 
– mówi Violetta Dziubin – Łusz-
czyk, dyrektor marketingu Galerii 
Jurajskiej.

 Pokój Mikołaja dla odwiedzają-
cych będzie dostępny w godzinach 
od godz. 10 do godz. 20. 

 Nie zabraknie także atrakcji trady-
cyjnej dla tego święta. Do Galerii 
Jurajskiej przyjedzie św. Mikołaj. 
Gość z dalekiej Laponii odwiedzi 
centrum handlowe dwukrotnie  
– 4 oraz 6 grudnia. W każdym z 
tych dni dzieci będą mogły spotkać 
się z nim w godzinach od godz. 12  
do godz. 19. 

 Najmłodsi, którzy zjawią się na 
wydarzeniu, otrzymają od Miko-
łaja słodkie upominki, a także… 
Dyplomy Grzecznego Dziecka, 
specjalne „zaświadczenia”, które 

będzie można pokazać Mikołajowi.
 – Co roku św. Mikołaj w Ga-

lerii Jurajskiej jest niezwykle 
oblegany. Dzieci przynoszą mu 
listy prezentów, robią sobie 
selfie, opowiadają o swoich ma-
rzeniach. Dlatego w tym roku 
zdecydowaliśmy się na dwu-
dniowe spotkanie tak, aby 
każdy, mógł skorzystać z wizyty  
– dodaje przedstawicielka cen-
trum.

 Wszystkie atrakcje są nieod-
płatne.

 Z uwagi na sytuację pande-
miczną, wszystkie wydarzenia 
mikołajkowe odbywają się z za-
chowaniem reżimu sanitarnego. 
Odwiedzający galerię uprasza się 
o zasłanianie nosa i ust, a także 
przestrzeganie pozostałych zasad, 
w tym dystansu społecznego  
i dezynfekcji. 

Zdrowie

Szczepionki dla dzieci  
od 13 grudnia
Szczepionki przeciw 
COVID-19 dla dzieci od 5 do 
11 lat będą w naszym kraju do-
stępne od 13 grudnia. Tak 
przynajmniej wynika z infor-
macji przekazanych przez 
wiceministra zdrowia Walde-
mara Kraskę.

- Dostaliśmy informację, że fi-
zycznie szczepionki będą u nas 13 
grudnia. Mam nadzieję, że tak się 
stanie  – powiedział wiceminister 
zdrowia. - Mamy dość dużo sy-
gnałów, że rodzice chcą szczepić 
dzieci powyżej piątego roku życia. 
Mam nadzieję, że szczepionki 
dotrą do nas trochę wcześniej, 
żebyśmy mogli logistycznie się 
do tego przygotować – dodał.
Oznacza to, że jeszcze przed Świę-
tami Bożego Narodzenia prawdpo-
dobnie rozpoczną się szczepienia 
dzieci w wieku 5-11 lat.

Wyjaśnił, że szczepionka dla 
dzieci od 5 do 11 lat jest „trochę 
zmodyfikowana w stosunku do 
tej dla dorosłych” i podaje się ją w 
dawce trzy razy mniejszej niż do-
rosłym, „ponieważ dzieci bardzo 
dobrze na nie reagują”, czyli „wy-
twarzają bardzo dużą ilość prze-
ciwciał, które chronią ich przed 
zakażaniem”.

U dzieci w wieku od 5 do 11 lat 
dawka szczepionki Comirnaty, 
opracowanej przez BioNTech i 

Pfizer, będzie więc niższa (10 µg), 
niż stosowana u osób w wieku 12 
lat i starszych (30 µg). Podobnie jak 
w starszej grupie wiekowej, podaje 
się ją w postaci dwóch wstrzyknięć 
w odstępie trzech tygodni.

Z badań przedstawionych przez 
producenta wynika, że niepożą-
dane odczyny poszczepienne wy-
stępowały bardzo rzadko i miały 
łagodny charakter. Skuteczność 
szczepień dzieci była natomiast 
wyższa niż w przypadku osób do-
rosłych i wyniosła aż 90,7 proc. W 
badaniu klinicznym wzięło udział 
blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrod-
kach na świecie. 

Od początku epidemii w Polsce 
koronawirusem zakaziło się 
blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 
0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci 
i młodzieży między 11. a 20. ro-
kiem życia. Tylko w ciągu dwóch 
tygodni listopada do szpitali  
z ciężkim przebiegiem choroby 
trafiło blisko 500 dzieci. Ich 
średni wiek to jedynie 6 lat. Jed-
nocześnie szczepienie przeciw 
COVID-19 przyjęło dotychczas 
ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży 
w wieku 12-17 lat. Niepożądane 
odczyny po szczepieniu wystą-
piły jedynie u 0,02 proc. z nich  
i w przeważającym stopniu 
miały one łagodny przebieg. 

zdj. Galeria Jurajska
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Po szczebelkach do wielkiego 
świata biznesu – tak w najwięk-
szym skrócie można opisać 
Fedira Yurkevycha, prezesa za-
rządu Hegelmann Transporte. 
Zarządzania przez niego firma – 
jako część międzynarodowej 
grupy zlokalizowanej w 18 kra-
jach na świecie - jest jedną 
z największych firm transporto-
wych w  naszym kraju. Swoją 
przygodę z tą branżą zaczynał... 
jako kierowca ciężarówki.

Teresa Szajer: Każdy mały chłopiec 
marzył, żeby zostać policjantem 
czy strażakiem. A o czym pan ma-
rzył będąc małym chłopcem?

Fedir Yurkevych: Chciałem być 
pilotem samolotu. To było 
kiedyś moim marzeniem. Póź-
niej chciałem być pomocnikiem 
w  szpitalu. Chciałem po prostu 
pomagać ludziom, robić coś do-
brego dla innych. Mama i  tata 
wpoili nam, że aby dojść do cze-
gokolwiek, trzeba pracować. Do-
rabialiśmy od najmłodszych lat. 
Jak chcieliśmy mieć rower, to mu-
sieliśmy na niego zarobić – takie 
metody wychowawcze stosowali 
moi rodzice. Często pomagaliśmy 
też w  polu. Moją pierwszą po-
ważną pracą była natomiast praca 
w  szkole. Uczyłem wychowania 
fizycznego. Szło mi chyba cał-
kiem nieźle, bo... rodzice uczniów 
przychodzi i  chcieli mnie poznać. 
Zastanawiali się: cóż to jest za 
pedagog, który przekonał moje 
dziecko do aktywności fizycznej.

T.S.: Później były inne zajęcia? Jak 
to się stało, że został pan preze-
sem takiej ogromnej firmy?

F.Y.: Przez 4 lata pracowałem 
w  szkole sportowej. Najpierw 
przez dwa lata byłem trenerem 
piłki ręcznej, potem objąłem sta-
nowisko dyrektora tej placówki. 
Po jakimś czasie mój brat wyje-
chał do Portugalii i namówił mnie, 
abym do niego dołączył. Zosta-
wiłem więc Ukrainę i wyjechałem. 
Tam najpierw pracowałem w róż-
nych fabrykach, a potem przy bu-
dowie dróg. Z  kolei mój brat był 
zawodowym kierowcą. Zapropo-
nował, żebym też się uczył w tym 
kierunku. Zastanawiałem się, ale 
to właściwie on podjął za mnie de-
cyzję - moje wcześniejsze zajęcia 
wiązały się ze sporym ryzykiem 
wypadków przy pracy, których 
niestety także doświadczyłem. 
Brat powiedział: dość tego i  za-
brał mnie do siebie. Przez rok jeź-
dziłem z nim. I tak zaczęła się moja 
praca dla grupy Hegelmann. Jeź-
dziłem jako kierowca. Po blisko 
dziesięciu latach zaproponowano 
mi, abym otworzył w  Polsce od-
dział Hegelmann. Zgodziłem się 
i teraz jestem tu, gdzie jestem.

T.S.: Hegelmann jest jedną z  naj-
większych firm w Częstochowie?

F.Y.: Właściwie jesteśmy naj-
większą spółką w  kraju z  wła-
snym taborem. Mamy powyżej 
2000 ciężarówek. Zatrudniamy 
obecnie ponad 3500 kierowców. 
Cały czas rośniemy, ale jednocze-
śnie kładziemy nacisk na rozwój 
kompetencji zatrudnionych u  nas 
osób.

T.S.: Czy aktualnie poszukujecie 
pracowników?

F.Y.: Oczywiście. Poszukujemy kie-

rowców oraz pracowników biu-
rowych, np. obecnie księgowych 
oraz specjalistów finansowych.  
Poza Częstochową rozpoczy-
namy również nabór specjalistów 

do Żarskiej Wsi, gdzie od połowy 
przyszłego roku rozpocznie dzia-
łalność Hegelmann Hub, nasza 
baza transportowa. Proszę sobie 
wyobrazić, że do jej obsługi bę-

dziemy potrzebować ponad 400 
osób – różnych specjalistów zwią-
zanych z  serwisem transportu 
ciężarowego, ale nie tylko. Pod-
kreślę również, że w tej rekrutacji 
otwieramy się także na osoby bez 
doświadczenia, z wykształceniem 
kierunkowym, które będziemy 
szkolić we własnym zakresie.

T.S.: Na jakie wynagrodzenie mo-
gą liczyć?

F.Y.: Oferujemy atrakcyjne wyna-
grodzenie. Dodatkowo płacimy 
za staż pracy. Staramy się, aby 
każdy nasz pracownik czuł się 
bezpiecznie pod względem finan-
sowym, ale nie tylko.

T.S.: Kolejny rok z  rzędu Hegel-
mann zajmuje czołowe miejsce 
w  rankingu firm TSL. Jaki jest 
przepis na sukces?

F.Y.: Kluczem jest bardzo dobre 
zarządzanie. Jeden człowiek nie 
zrobi sam wszystkiego. W  na-
szym polskim oddziale mamy 
17 kierowników działów, którzy 
monitorują, efektywnie zarzą-
dzają i  szybko przekazują różne 
informacje. Staramy się też jak 
najwięcej ze sobą rozmawiać. Gdy 

pojawi się jakiś problem, wspólnie 
szukamy rozwiązania.

T.S.: Ubiegły i ten rok upływają pod 
znakiem pandemii. Mimo to He-
gelmann radzi sobie bardzo do-
brze. Wykazaliście dochód o  11% 
wyższy niż w ubiegłym roku.

F.Y.: Branża transportowa jak każda 
inna odczuła skutki pandemii – 
utrzymanie ciągłości funkcjono-
wania biznesu było dla nas zawsze 
priorytetem. Stanęliśmy przed 
szeregiem nowych wyzwań, z któ-
rych wyszliśmy obronną ręką, 
głównie dzięki zaangażowaniu 
zespołu pracowników, którzy 
mimo niepewnej sytuacji pozostali 
z  firmą w  tym niełatwym czasie. 
Nieocenione jest również wsparcie 
naszych partnerów bankowych, 
którzy wsparli nas w czasie kryzysu.

T.S.: Czy Częstochowa to dobre 
miasto na prowadzenie biznesu? 
Jak się panu współpracuje z  wła-
dzami miasta?

F.Y.: Bardzo dobre. Gdy poznałem 
prezydenta Krzysztofa Matyjasz-
czyka, miło zaskoczyłem się, że 
nie patrzył na mnie przez pryzmat 
obcokrajowca. Gdy zaczynaliśmy 
naszą współpracę, firma była nie-
wielka. Mimo to staraliśmy się 
wspierać lokalne inicjatywy i kluby 
sportowe. Z  roku na rok współ-
praca z  władzami miasta coraz 
bardziej się zacieśnia.

T.S.: Jaki był najbardziej nietypowy 
ładunek, który mieliście okazję 
przewozić?

F.Y.: Mamy w  tym temacie pewną 
anegdotę z  mojego własnego do-
świadczenia jako kierowcy. Kiedyś 
załadowałam sery pleśniowe, ale 
nie zauważyłem, że powinny być 
one w  niskiej temperaturze. Zo-
rientowałem się, gdy dojechałem 
do Barcelony. Zadzwoniłem do 
centrali. Kazali mi natychmiast 
włączyć minusową temperaturę, 
aby je jak najszybciej przymrozić. 
Włączyłem, a  oni chcieli weryfi-
kować ładunek. Stałem cały biały 
i spocony. Wyciągają ładunek, a na 
serze jest... pleśń! Pomyślałem, że 
to ja go zepsułem (śmiech). Byłem 
pewien, że zepsułem cały ser. Na 
szczęście produktom nic się nie 
stało.

T.S.: A  na zakończenie: co by pan 
powiedział młodym ludziom, któ-
rzy marzą, żeby zostać prezesem 
dużej spółki?

F.Y.: Zawsze trzeba ryzykować - 
nie bać się postawić wszystkiego 
na jedną kartę. Człowiek, który 
coś już ma, może mieć znacznie 
więcej. Dążenie do określonego 
celu dostarcza nam adrenalinę. 
Oczywiście prowadzenie wła-
snego biznesu to ryzyko i ogromna 
odpowiedzialność, która na tobie 
spoczywa. Nie możesz przecież 
zawieść ludzi, którzy ci zaufali. 
Sam popełniałem błędy, ale wy-
ciągałem z nich wnioski i szedłem 
dalej. Zawsze szedłem do przodu. 
W  mojej firmie nie ma „ja”-  jest 
„my”. Jeśli ktoś popełnił błąd, to nie 
obarczamy winą jednej osoby. Za-
wsze staram się wysłuchać jedną, 
jak i drugą stronę i je pogodzić. To 
właśnie klucz do sukcesu, dzięki 
temu najbardziej wartościowi lu-
dzie zawsze z nami zostają.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiamy z prezesem zarządu Hegelmann Transporte

Cały czas rośniemy w siłę

Fedir Yurkevych
- prezes zarządu Hegelmann Transporte
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Edukacja włączająca to takie 
podejście w  procesie kształ-
cenia i  wychowania, którego 
celem jest zwiększanie szans 
edukacyjnych wszystkich 
uczniów poprzez zapewnianie 
im warunków do rozwijania 
indywidualnego potencjału. 
Celem jest również wyposa-
żenie uczniów w kompetencje 
niezbędne do stworzenia 
w  przyszłości społeczeństwa 
włączającego, w  którym róż-
norodność postrzegana będzie 
jako cenny zasób rozwoju spo-
łecznego. 

Edukacja włączająca w  naszym 
kraju jest już faktem. Nikogo nie 
dziwi obecność uczniów  o  zróż-
nicowanych potrzebach eduka-
cyjnych, w tym z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami w  szko-
łach ogólnodostępnych. Nie 
zmienia to jednak faktu, że wciąż 
stanowi ona duże wyzwanie. 
Wiąże się to z  tym, że pracując 
z  klasą zróżnicowaną,  nauczy-
ciele zobligowani są do wspie-
rania procesu uczenia się każdego 
dziecka w  jego indywidualnym 
tempie, w  oparciu o   rozpoznane 
potrzeby i  możliwości. Wyzwa-
niem jest  optymalne podejście do 
nauczania w  zakresie treści pro-
gramowych i  metod pracy oraz 
takie ocenianie postępów ucznia, 
by  motywowało do nauki  i wspie-
rało jego rozwój. 

Nauczyciel pracujący z uczniami 
o  zróżnicowanych potrzebach 
musi również w  sposób szcze-
gólny dbać o właściwą atmosferę 
podczas zajęć. Atmosferę, która 
sprzyjać będzie budowaniu ró-
wieśniczych relacji.  Musi też dbać 
o  budowanie partnerskich relacji 
z  rodzicami. Zrozumienie przez 
nich inkluzji, warunkuje dobrą 
współpracę i pozytywnie wpływa 
na jakość edukacji włączającej. 

Realizacja wymienionych zadań 
może być dla niektórych nauczy-
cieli trudna. Mogą oni potrze-
bować wsparcia i ukierunkowania 
w podejmowaniu działań na rzecz 
dzieci, uczniów o zróżnicowanych 
potrzebach edukacyjnych. 

Właśnie w związku z tym miasto 
Częstochowa zostało granto-
biorcą nowego projektu. Jest to 
projekt grantowy pn. „Pilotażowe 
wdrożenie modelu Specjalistycz-
nych Centrów Wspierających 
Edukację Włączającą (SCWEW)” 
w  ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój, II 

Osi priorytetowej Efektywne poli-
tyki publiczne dla rynku pracy, go-
spodarki i edukacji, Działania 2.10 
Wysoka jakość systemu oświaty. 

27 sierpnia 2021 r. zarządze-
niem Prezydenta Miasta Często-
chowy, Specjalistyczne Centrum 
Wsparcia Edukacji Włączającej 
zostało powołane w  Zespole 
Szkół Specjalnych nr 23 im. Ja-
nusza Korczaka.  Okres realizacji 
projektu grantowego kończy się 
30.06.2023 r.

Obecnie bardzo mocno pod-
kreśla się i  dostrzega zasoby 
szkół i  placówek specjalnych. 
Wskazuje się na kompetencje 
kadry pedagogicznej, która 

dzieląc się swoim doświad-
czeniem może być ważnym 
ogniwem systemu wsparcia dla 
nauczycieli przedszkoli i  szkół 
ogólnodostępnych. 

Szkoły specjalne, którym za-
wsze bliskie były i  są potrzeby 
dzieci, uczniów o  zróżnicowanych 
potrzebach edukacyjnych, mają 
wiele do zaoferowania szkołom 
ogólnodostępnym. Doświadczona 
kadra może np. wspierać nauczy-
cieli w  zakresie opracowywania 
indywidualnych programów edu-
kacyjno -terapeutycznych (IPET), 
prowadzenia dokumentacji, opra-

cowywania materiałów i  pomocy 
dydaktycznych dla uczniów z  róż-
nego rodzaju niepełnospraw-
nościami. Może służyć poradą 
w  trudnych, nowych sytuacjach, 
a  także wspólnie z  nauczycielami 
szkół ogólnodostępnych, wypra-
cowywać racjonalne rozwiązania.

Nasz SCWEW wspierając przed-
szkole i  szkoły ogólnodostępne, 
korzysta z  własnych zasobów 
kadrowych i  merytorycznych 
oraz z  zasobów zewnętrznych. 
Współpracujemy między innymi 
z Regionalnym Ośrodkiem Dosko-

nalenia Nauczycieli „WOM” oraz 
Zespołem Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznych w  Czę-
stochowie, a także organizacjami 
i  stowarzyszeniami działającymi 
na rzecz dzieci i osób z niepełno-
sprawnościami.

Swoim wsparciem obejmujemy:
1. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. 

Krecika w Częstochowie
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 1 w  Częstochowie (Szkołę 
Podstawową Nr 40)

3. Szkołę Podstawową Nr 21 im. 
Ks. Stanisława Konarskiego 
w Częstochowie

4. VIII Liceum Ogólnokształ-
cące Samorządowe w  Często-
chowie

5. Zespół Szkół Technicznych 
w  Częstochowie (Technikum 
nr 12 im. Jana Pawła II oraz 
Branżową Szkołę I  Stopnia nr 
10 im. Jana Pawła II),

6. Zespół Szkół Zawodowych 
im. Jana Kochanowskiego 
w  Częstochowie (Technikum 
nr 2 oraz Branżową Szkołę 
I Stopnia nr 1).

Głównym obszarem działalności 
SCWEW jest działalność szkole-
niowo-doradcza, która stanowi 
przedmiot współpracy SCWEW 
z przedszkolami i szkołami ogólno-
dostępnymi i  ich wsparcie.  Dzia-
łalność tą będziemy realizować 
między innymi poprzez: konsul-
tacje indywidualne i  zbiorowe dla 
nauczycieli, specjalistów, uczniów 
i  ich rodziców, opiekunów, obser-
wacje wspierające lub superwizje 
edukacyjne. 

Jako SCWEW będziemy rów-
nież prowadzić zajęcia otwarte 
w  szkole specjalnej oraz szkołach 
ogólnodostępnych, warsztaty 
i szkolenia, mentoring. We współ-
pracy z  placówkami doskonalenia 
nauczycieli, poradniami psycholo-
giczno-pedagogicznymi, bibliote-
kami pedagogicznymi, uczelniami 
wyższymi, organizacjami pozarzą-
dowymi prowadzone będą sieci 
współpracy i  samokształcenia. 
Będziemy rozwijać kompetencje 
pracowników przedszkoli i  szkół 
ogólnodostępnych w zakresie do-
radztwa i konsultacji dla rodziców, 
a także działań interwencyjnych. 

SCWEW prowadzić będzie 
również działalność związaną 
z  wyposażeniem dzieci i  uczniów 
w  sprzęt specjalistyczny, mate-
riały edukacyjne i  ćwiczeniowe 
oraz dostosowane podręczniki 
lub dobór sprzętu prowadząc dla 
szkół objętych wsparciem,  wypo-
życzalnię sprzętu, pomocy i mate-
riałów.

Bardzo ważnym działaniem 
SCWEW jest działalność infor-
macyjna i  promocyjna związana                                  
z  budowaniem przyjaznego śro-

dowiska dla edukacji włączającej. 
Już w  styczniu 2022 roku  odbę-
dzie się Konferencja związana 
z promocją działań  SCWEW i edu-
kacji włączającej.

Z  nadzieją należy patrzeć na 
możliwości współpracy szkół ogól-
nodostępnych ze  SCWEW

w  ramach realizowanego pro-
jektu. Mamy nadzieję, że wy-
pracowane podczas projektu 
rozwiązania, pojawiające się 
wnioski i rekomendacje będą przy-
datne, przy tworzeniu systemo-
wych rozwiązań.

Specjalistyczne Centrum Wspierające 
Edukację Włączającą w Częstochowie
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W dniu 16 listopada 2021 roku w 
naszej szkole obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Tolerancji 
ustanowiony  przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w 1995 roku. Ten dzień 
jest świętem szacunku , akceptacji 
i uznania bogactwa różnorodności 
kultur na świecie. Społeczność 
szkoły mocno zaangażowała się w 
obchody, ubierając  kolorowe stroje 
oraz wyrażając swoje zdanie na temat tolerancji na przygotowanej tablicy. Po 
zapoznaniu się z przedstawionymi przez uczniów opiniami możemy śmiało 
powiedzieć: JESTEŚMY TOLERANCYJNI!!!

  Agnieszka Soduła

Święto 
Niepodległości

10 listopada 2021 roku w naszej szkole 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 
103. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Przygotowali ją uczniowie 
klas 2 i 3 technikum pod opieką pro-
fesor Alicji Wojciechowskiej. W części 
oficjalnej, z udziałem pocztu sztandaro-
wego, przemawiał dyrektor szkoły To-
masz Dobosz. Jego przemowa dotyczyła 
m.in. współczesnego pojmowania pa-
triotyzmu. Następnie młodzież obejrzała 
prezentację filmową o Józefie Piłsudskim 
i jego wkładzie w odzyskanie niepodle-
głości. W montażu słowno-muzycznym 
uczniowie przedstawili wiersze, m.in. 
Adama Mickiewicza i Stanisława Dobro-
wolskiego, które przypominały czas 123 
lat niewoli naszego kraju, począwszy od 
dnia, kiedy Polska jako niepodległe pań-
stwo przestała istnieć na mapie Europy, 
przez tragiczne dzieje narodu polskiego 
w okresie zaborów, aż po odzyskanie 
wolności. Pamiętajmy:  11 listopada to 
symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, 
wiary i zwycięstwa. Na koniec o godzinie 
11.11 wszyscy uczestnicy akademii od-
śpiewali wszystkie zwrotki „Mazurka 
Dąbrowskiego” w ramach akcji MEiN 
„Szkoła do hymnu”.

Alicja Wojciechowska

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

ZESPÓŁ SZKÓŁ

MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH

W CZĘSTOCHOWIE

W ramach projektu „Gdy ga-
śnie pamięć ludzka, dalej mówią 
kamienie – 13 grudnia 1981 – 
PAMIĘTAMY” młodzież naszej 
szkoły obejrzała film dokumen-
talny pt. „Nie zabierajcie mamy”. 
Film przedstawiał wspomnienia 
działaczek „Solidarności” – ko-
biet aresztowanych i internowa-
nych w okresie stanu wojennego. 
Projekcja przybliżyła uczniom 
wydarzenia okresu 13.12.1981 
– 22.07.1983, opowiedziane z 
perspektywy ich uczestników i ich 
rodzin.  Młodzież wysłuchała rów-
nież prelekcji na temat stanu wo-

jennego w Polsce w latach 1981 
– 1983  zorganizowanej w oparciu 
o wystawę, przygotowaną przez 
Instytut Pamięci Narodowej. 
Uczniowie mieli okazję zapoznać 
się z okolicznościami powstania 
„Solidarności”, jej dokonaniami, 
wydarzeniami grudnia 1981 
roku oraz zbrodniczymi działa-
niami systemu komunistycznego, 
które miały na celu zniewolenie 
społeczeństwa polskiego i zlikwi-
dowanie wszelakich przejawów 
dążeń do wolności i demokracji. 

Dominik Wołyniec

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, 
dalej mówią kamienie 

– 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY”
Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 W dniu 17 listopada 2021roku w 
ramach projektu ,, Ciekawi świata. 
Ciekawi przyszłości” grupa uczniów 
klasy 4En odwiedziła prestiżową 
firmę ASTEN GROUP funkcjonującą 
już 

od 20 lat na częstochowskim 
rynku pracy. Obecnie Asten Group 
skupia sześć marek tj. Plastigo, Shini 
Europe, Ozzone, Vikk, Adino i Tech-
nigo. Wiodącą działalnością firmy 
są systemy wentylacyjno – chłod-
nicze oraz dystrybucja maszyn i 
urządzeń. Wraz z panią Kasią naszą 

przewodniczką zwiedziliśmy firmę, 
m.in. laboratorium – tam testowana 
jest wytrzymałość produktów oraz 
dział wentylacji i dystrybucji maszyn, 
w którym obserwowaliśmy proces 
sprawdzania sprawności urządzeń. 
Na koniec naszej wizyty czekała na 
nas niespodzianka, 

czyli pokaz oczyszczania stali la-
serem. Była to bardzo ciekawa wy-
cieczka umożliwiająca poznanie 
specyfiki pracy zakładu oraz naszego 
lokalnego rynku pracy. Dziękujemy

 Agnieszka Soduła

,, Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości” 
– wizyta w firmie Asten Group

Uczniowie Zespołu Szkół 
Samochodowych na stażu 

w Szwecji i na Malcie                   
                           

Uczniowie Zespołu Szkół Samo-
chodowych w ramach  projektu „Po 
zawód do Europy” z programu PO 
WER udali się na staż zawodowy 
do Szwecji i na Maltę. We wrześniu  
15 – osobowa grupa uczniów klas 
czwartych technikum oraz trze-
ciej klasy szkoły branżowej odbyła 
praktyki zawodowe w szwedzkim 
Malmö. Dużą atrakcją była po-
dróż  promem  ze Świnoujścia do 
szwedzkiego Ystad. W Malmö 
uczniowie  zostali zakwaterowani 
w First Hotel Jörgen Kock.  Dwu-
tygodniowy staż w warsztatach 
samochodowych oraz mechanicz-
nych pozwolił uczniom na pogłę-
bienie zawodowych umiejętności. 
W czasie wolnym uczniowie  zwie-
dzili miasto, rezerwat przyrody 
Kullaberg, most nad Sundem.                                                                                                                                         

W październiku uczniowie klas 

trzecich technikum samochodo-
wego polecieli na podobny staż 
na Maltę. Pracowali w warsz-
tatach samochodowych oraz w  
warsztacie motocyklowym. W 
trakcie dwutygodniowego po-
bytu pogoda pozwoliła także na 

zwiedzanie, m.in. stolicy - Valetty. 
Valletta w całości znajduje się na 
liście UNESCO. To małe miasto 
zamieszkuje około 7000 miesz-
kańców,                a jego powierzchnia 
to około 80 ha. Młodzież  zwie-
dziła Górne  i Dolne Ogrody Bar-
rakka, Katedrę Świętego Jana, 
Baterię Armatnią. Udało się odbyć  
rejs po zatoce Grand Harbour oraz 
rejs statkiem na Gozo. Na wyspie 
młodzież zwiedziła między innymi: 
warzelnie soli, Sanktuarium Naj-
świętszej Marii Panny z Ta’Pinu w 
Gharb, Błękitną Lagunę oraz Cy-
tadelę Victorii. W trakcie pobytu 
młodzież odbyła także wycieczkę 
na  niezamieszkałą wyspę Comino. 
Po odbytych stażach uczniowie 
otrzymali certyfikaty.  Koordyna-
torkami projektu i opiekunkami 
młodzieży były  nauczycielki: pani 
Justyna Mizera i pani Marzena 
Śledź.                       

 „Getto - Ludzie 
- Pamiętanie”   

                              
6 października w siedzibie To-

warzystwa Społeczno-Kultural-
nego Żydów w Polsce – Oddział 
w Częstochowie odbyło się pod-
sumowanie konkursu plastyczno 
- informatycznego pod hasłem 
„Getto - Ludzie - Pamiętanie” na 
opracowanie graficznego symbolu 
upamiętniającego istnienie i kaźń 
częstochowskiego getta. Uczeń 

Zespołu Szkół Samochodowych z 
klasy I B TS Kamil Jura, przygoto-
wywany przez panią Alinę  Grabną, 
zdobył wyróżnienie. Podczas tego 
wydarzenia obecna była między 
innymi: Pani Anna Goldman, 
świadek historii, ocalona z Holo-
caustu .

Wizyta w Muzeum  
na Starym Rynku                                                                                               

 3 listopada członkowie Szkol-
nego Koła Ligi Ochrony Przyrody 
pod opieką p. Aliny Grabnej, zwie-
dzali Stary Rynek i wystawę zaty-
tułowaną „Częstochowski Stary 
Rynek w nowej odsłonie”,             na 
zaproszenie Częstochowskiego 
Towarzystwa Naukowego.  Spo-
tkanie ,połączone  z prelekcją 
Pani Iwony Młodkowskiej – Prze-
piórowskiej, poświęcone było 
podejmowanym obecnie próbom 

rekonstrukcji przeszłości hi-
storycznej miasta. Młodzież z 
ogromnym zaciekawieniem wysłu-
chała informacji o zabytkach kry-
jących się w podziemiach naszego 
miasta, które można podziwiać w  
Muzeum na Starym Rynku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
W CZĘSTOCHOWIE
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Zimowe wyjazdy to nie 
tylko narty i snowboard, 
albo ośnieżone górskie 
krajobrazy. Dla wielu 
osób to okazja, by poje-
chać w egzotyczne strony 
i cieszyć się nie tylko 
pięknymi widokami, ale i 
lokalnymi smakami.

Niestety, naukowcy zmierzyli, że 
zdolność odczuwania zapachów 
i smaków po kilku latach palenia 
papierosów zmniejsza się aż kil-
kunastokrotnie, a odpowiadają za 
to zmiany naczyń krwionośnych 
zaopatrujących kubki smakowe, 
jak też modyfikacja skóry języka. 
Z pewnością nie to zagrożenie jest 
główną motywacją chęci rozstania 
się z nałogiem, ale warto o tym 
wiedzieć. Przez wiele lat osoby 
chcące rzucić palenie miały do 
dyspozycji wyłącznie alternatywy 
w postaci produktów z grupy ni-
kotynowej terapii zastępczej, czyli 
plastry nikotynowe, tabletki lub 
specjalne gumy do żucia.

Dopiero w ostatnich latach pa-
lący zyskali więcej możliwości – 
kilkanaście lat temu pojawiły się 
papierosy elektroniczne, a kilka 
lat temu podgrzewacze tytoniu, 
m.in. glo. Zdaniem kilkudziesięciu 
instytucji zdrowia publicznego na 
świecie, e-papierosy redukują o 
90-95 proc. szkodliwy wpływ pa-
lenia na zdrowie, bo nie wydzie-
lają dymu. A jak wiadomo, to dym 

jest odpowiedzialny za znakomitą 
większość chorób odtytoniowych. 
Nieco niższy, choć zbliżony poziom 
potencjalnego ograniczania ryzyk 
zdrowotnych według tzw. skali risk 
continuum przedstawiającej poziom 
ekspozycji konkretnych produktów 
na toksyny, wykazują wspomniane 
podgrzewacze tytoniu.

Konsumenci w poszukiwaniu po-
dobnych doznań, jak w przypadku 
tradycyjnych papierosów, mogą 
trafić na produkty potencjalnie 
jeszcze mniej szkodliwe, niż e-pa-
pierosy czy podgrzewacze. Do 
takich należą choćby saszetki niko-
tynowe. Saszetki zostały bowiem 
umieszczone na wspomnianej skali 
obniżania ryzyk jako mniej szko-
dliwe od wszystkich alternatyw 
dla tradycyjnych papierosów poza 
nikotynową terapią zastępczą. 
Niektórzy naukowcy wskazują tę 
kategorię produktów jako narzę-
dzie, które może skutecznie po-
magać w pozbyciu się nałogu. [1]

Wiadomo – najlepiej porzucić 
wszelkie używki, ale jeżeli wydaje 
się to zbyt trudne, warto postawić 
na potencjalnie mniej toksyczne 
rozwiązania – tym bardziej, że sa-
szetek nikotynowych, np. VELO, 
można używać dyskretnie, wła-
ściwie w każdym miejscu, także w 
środku transportu – podróżując, bez 
szkody i dyskomfortu dla innych.

[1] https://asobczak.com.pl/woreczki-ni-
kotynowe-nowy-rewelacyjny-jak-sie-wyda-
je-produkt-pomocny-w-redukcji-szkod-wy-

wolanych-paleniem-tytoniu/

Czy plan zimowych podróży 
może pomóc w rzuceniu palenia?

Kioski profilaktyczne

NFZ ma nowy sposób 
na zachęcenie do dbania o zdrowie
We wszystkich oddziałach 
wojewódzkich NFZ zostały 
stworzone... kioski profila-
tyczne. To właśnie z nich każdy 
może wykonać najważniejsze 
pomiary medyczne, które 
określają ryzyko zachoro-
wania na choroby 
cywilizacyjne. Profesjonalni 
doradcy zaproponują udział 
w  programach profilaktycz-
nych lub skorzystanie 
z bezpłatnych diet od NFZ.

– Ciągle zapominamy o  profilak-
tyce zdrowotnej. Przez pandemię 
rzadziej zgłaszamy się do lekarzy 
i  rzadziej wykonujemy badania 
– mówi Filip Nowak, prezes Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. 
– Chcemy zmienić ten trend i  od-
budować zdrowie naszego społe-
czeństwa, dzięki ogólnopolskim 
programom bezpłatnych badań 
profilaktycznych. Choroby cywi-
lizacyjne nie poczekają na koniec 
pandemii. Im szybciej zostaną wy-
kryte, tym większa jest szansa na 
skuteczne leczenie – dodaje.

We wszystkich 16 oddziałach 
wojewódzkich NFZ uruchomiono 
stanowiska ds. profilaktyki i  pro-
mocji zdrowia. W  każdym z  nich 

pracuje profesjonalny doradca, 
który pomoże skorzystać z  pro-
gramów ochrony zdrowia oraz 
podpowie, jak wykonać podsta-
wowe pomiary w  samooobsłu-
gowym kiosku profilaktycznym.

Samooobsługowe kioski  
profilaktyczne

Wyglądają futurystycznie i  tym 
właśnie mają przyciągać uwagę. 
Zapewniają jednocześnie prywat-
ność i  bezpieczeństwo osobom, 
które zdecydują się na wykonanie 
pomiarów:
• wzrostu,
• masy ciała,
• indeksu masy ciała, czyli BMI,
• składu ciała,
• ciśnienia tętniczego krwi.

Te podstawowe pomiary me-
dyczne są niezbędne, aby ocenić 
ryzyko najbardziej niebezpiecz-
nych chorób cywilizacyjnych. 
Wyniki pomiarów, wydrukowane 
bezpośrednio w  kiosku, można 
omówić z  doradcą, na stanowisku 
ds. profilaktyki i promocji zdrowia. 
Co istotne nie interpretują oni wy-
ników. Udzielą natomiast dokład-
nych informacji o  prowadzonych 
przez NFZ programach profilak-
tycznych i  doradzą, jak można się 
do nich zgłosić.

Konsultant pomoże także za-
łożyć Profil Zaufany i  aktywować 
Internetowe Konto Pacjenta. 
Dzięki IKP pacjent otrzyma m.in. 
e-receptę SMS-em lub mejlem, 
dostanie e-skierowanie, udostępni 
lekarzowi informację o stanie swo-
jego zdrowia i przepisanych lekach 
albo pobierze unijny certyfikat 
COVID oraz sprawdzi historię 
swojego zdrowia.

Aby skorzystać z  usług doradcy 
ds. profilaktyki i promocji zdrowia 
oraz z  pomiarów w  kiosku pro-
filaktycznym, wystarczy zapisać 
się przez strony internetowe od-
działów wojewódzkich NFZ lub 
przez Telefoniczną Informację Pa-
cjenta – dzwoniąc pod bezpłatny 
i całodobowy numer 800 190 590.

Punkty są czynne w  godzi-
nach 9.00-12.30 i  13.00-15.30.  
W  naszym województwie jest 
on zlokalizowany w  Śląskim Od-
dziale Wojewódzkiego NFZ,  
ul. Kossutha 13, Katowice, www.
nfz-katowice.pl

WAŻNE!
Z kiosków mogą korzystać osoby 
z niepełnosprawnościami, w tym 
osoby niedowidzące i poruszające 
się na wózkach inwalidzkich.

Przez blisko miesiąc

Szczepienia przeciw COVID-19 bez zapisu
Od 2 grudnia do Wigilii Bo-
żego Narodzenia wszystkie 
osoby z wystawionym e-skie-
rowaniem będą miały 
możliwość zaszczepienia się w 
punktach szczepień po-
wszechnych (PSP) bez 
konieczności wcześniejszego 
zapisania się. 

Od 2 grudnia do 24 grudnia 
każda osoba z ważnym e-skie-
rowaniem będzie mogła przy-
jechać do punktu szczepień 
powszechnych i od razu przyjąć 
szczepienie.  

Mapa punktów szczepień znaj-
duję się na stronie https://www.
gov.pl/web/szczepimysie/mapa-
-punktow-szczepien#/ 

Aby znaleźć punktach szczepień 
powszechnych w swojej okolicy, 
należy w sekcji „Typ punktu” wy-

brać „Powszechny”, a następnie 
województwo, powiat i gminę. 

Ministerstwo Zdrowia przeka-
zało wszystkim punktom szcze-
pień powszechnych informację 
o tym, że w związku z rozpoczę-
ciem akcji szczepień bez koniecz-
ności wcześniejszego zapisania 
się powinny w ramach swoich 

terminów przeznaczyć odpo-
wiednią liczbę wolnych miejsc. 

W przypadku dużego zainte-
resowania, każdy punkt będzie 
mógł dokonywać zamówień uzu-
pełniających w Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych, w zależ-
ności od indywidualnych potrzeb 
placówki.  

Dla wszystkich powyżej 50. roku życia

Dawka przypominająca 
szybciej
Po pięciu miesiącach od przy-
jęcia pełnej dawki szczepionki 
przeciw COVID-19 osoby po-
wyżej 50 lat mogą przyjąć 
dawkę przypominającą. Będą 
one otrzymywać SMS-y z in-
formacją o możliwości 
wcześniejszego zapisania się 
na szczepienia.

Dotychczas dawka przypo-
minająca szczepionki przeciw 
koronawirusowi dostępna była 
dla wszystkich pełnoletnich po 
upływie 6 miesięcy od pełnego 
zaszczepienia. - Za rekomendacją 
Rady Medycznej zdecydowaliśmy, 
że osoby w wieku 50+ mogą za-
pisać się na dawkę przypomina-
jącą po 5 miesiącach od przyjęcia 
szczepionki w schemacie podsta-
wowym. Te osoby mają już wysta-
wiane skierowania na szczepienie 
– informuje minister zdrowia 
Adam Niedzielski. 

Jak podkreśla, od 25 listopada 
resort zdrowia rozpoczął akcję 
wysyłki wiadomości SMS z infor-

macją o możliwości wcześniej-
szego zapisania się na szczepienia. 

 - Chcemy, żeby osoby powyżej 
50 lat mogły mieć możliwość 
dodatkowego zabezpieczenia 
przed koronawirusem w czasie 
świątecznym, kiedy dochodzi do 
większej liczby spotkań. Takie 
rozwiązanie ma również na celu 
uniknięcie kumulacji szczepień 
w okresie okołoświątecznym – 
wskazuje szef resortu zdrowia.

Osobom, które przyjmą dawkę 
przypominającą zostanie wydłu-
żona ważność Unijnego Certyfi-
katu COVID (UCC) na rok od daty 
wykonanego szczepienia. 

Ponadto, dawka przypominająca 
szczepionki przeciw COVID-19 
dostępna jest dla wszystkich 
pełnoletnich. Szczepienia wy-
konywane są preparatami Co-
mirnaty (Pfizer-BioNTech) lub 
połową dawki Spikevax (Mo-
derna). Do tej pory przyjęło ją 
ponad 1,9 mln osób. 
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Wkrótce przed sądem staną 
dwie mieszkanki powiatu ryb-
nickiego, które znieważyły 
i  naruszyły nietykalność 
olsztyńskich policjantów. Ko-
biety były agresywne, wulgarne 
i... kompletnie pijane. 58-latka 
miała ponad pięć promili alko-
holu w  organizmie, a  53-latka 
ponad 1,5.

24 listopada patrol z  Olsztyna 
otrzymał zgłoszenie o dwóch awan-
turujących się klientkach, które nie 
chciały opuścić jednego z  olsztyń-
skich lokali gastronomicznych, 
uniemożliwiając jego zamknięcie. 
Gdy policjanci dotarli na miejsce 
zastali dwie kobiety w wieku 53 i 58 
lat, które były bardzo pobudzone 
i  agresywne. - Gdy zobaczyły poli-
cjantów, zaczęły ich wyzywać, uży-
wając przy tym słów wulgarnych 
i  obelżywych, ponadto nie stoso-

wały się do wydawanych poleceń, 
a po wyprowadzeniu z lokalu jedna 
z  nich wpadła w  furię i  zaczęła też 
popychać policjantów i  szarpać ich 
za mundury - mówi podkomisarz 
Sabina Chyra-Giereś, oficer pra-
sowy częstochowskich policjantów. 
- Stróże prawa usłyszeli też, że zo-
staną zwolnieni ze służby - dodaje.

Kobiety były tak odważne i wyga-
dane, bo... prawdopodobnie prze-
mawiał przez nie alkohol. 58-latka 
miała ponad 5 promili alkoholu 
w  organizmie, a  jej 53-letnia kole-
żanka ponad 1,5.

Gdy wytrzeźwiały usłyszały za-
rzut znieważenia policjantów, za 
co grozi kara grzywny, kara ogra-
niczenia wolności lub nawet kara 
1 roku pozbawienia wolności. 58-
latka dodatkowo odpowie za na-
ruszenie nietykalności cielesnej 
stróżów prawa, za co grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Opady śniegu i niska tempera-
tura nie są sprzymierzeńcami 
kierowców, szczególnie tych 
z niewielkim doświadczeniem. 
Wystarczy chwila nieuwagi, 
aby doszło do kolizji bądź wy-
padku. Tak też było 

w  przypadku 27-latki, która 
swoją przejażdżkę zakończyła 
w rowie.

Prawdopodobnie to właśnie 
niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne miały wpływ na przebieg 

zdarzenia drogowego, do któ-
rego doszło w  minioną sobotę 
na ul. Krzepickiej w Iwanowicach 
Dużych. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów z  drogówki wynika, 
że 27-letnia kierującą volkswa-
genem, na prostym odcinku drogi, 
najechała na ośnieżone pobocze, 
po czym straciła panowanie nad 
pojazdem i  wjechała do przy-
drożnego rowu. Poza kierującą 
w  samochodzie podróżowała 
jeszcze pasażerka. Obie kobiety 
z obrażeniami ciała trafiły do czę-
stochowskiego szpitala na szcze-
gółowe badania. W  zależności 
od kwalifikacji medycznej ponie-
sionych obrażeń ciała, zdarzenia 
będzie potrakowane jako kolizja 
drogowa lub jako wypadek.

kryminalne newsy

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Olsztyn

Pijane i agresywne znieważyły 
policjantów. Jedna z nich miała 
ponad pięć promili alkoholu

Częstochowa

Przyjechał do kraju, aby odwiedzić 
rodzinę. Został zatrzymany

Zabójstwo w Borowcach

Gdzie jest Jacek Jaworek? Śledczy milczą

Tymczasowo aresztowana

Para chciała zabić 50-latka. 
Bili ofiarę młotkiem

Myszków

Urządzili sobie imprezę andrzejkową na placu zabaw. 
Jeden z uczestników wylądował w szpitalu

Przez ponad trzy lata ukrywał 
się poza granicami kraju. Nie-
dawno przyjechał do Polski, 
aby odwiedzić rodzinę. Zo-
stanie tutaj nieco dłużej, bo... 
namierzyli go częstochowscy 
policjanci. Tak w  największym 
skrócie można podsumować hi-
storię 34-latka, który oskarżony 
był o kradzieże i włamania.

Mężczyzna w  2013 roku dokonał 
kradzieży i  kradzieży z  włamaniem 
oraz znieważył częstochowskich 
stróżów prawa. Kilka lat później 

zapadł wyrok. Sprawca postanowił 
jednak... wyjechać do Niemiec, by 
uniknąć odpowiedzialność za po-
pełnione przestępstwa.

W  tym roku stwierdził, że od-
wiedzi swoich bliskich, licząc, że 
o  sprawie już nikt nie pamięta. 
Trochę się przeliczył, bo po dwóch 
dniach spędzonych w  gronie ro-
dziny, ku jego zaskoczeniu do drzwi 
zapukali nieumundurowani poli-
cjanci. Mężczyzna został zatrzy-
many i  doprowadzony do aresztu, 
gdzie spędzi ponad 1,5 roku.

Jacek Jaworek od czterech 
miesięcy poszukiwany jest 
czerwoną notą Interpolu, 
a  Komendant Wojewódzki 
Policji wyznaczył 20 tysięcy 
złotych za wskazanie miejsca, 
w którym przebywa. Niestety 
zabójca z  Borowców wciąż 
nie został zatrzymany, a  im 
dłużej trwa sprawa, tym 
mniej nowych śladów, które 
przyczyniłyby się do odnale-
zienia Jacka Jaworka.

Jacek Jaworek jest poszuki-
wany za potrójne zabójstwo 
w Borowcach, do którego doszło 
10 lipca 2021 roku. 52-letni męż-
czyzna zastrzelił swojego brata 
i  jego żonę oraz ich 17-letniego 
syna. Z  miejsca tragedii zbiegł 
tylko młodszy, 13-letni syn mał-
żeństwa, który ukrył się przed 
wujkiem w szafie.

Policja przeprowadziła poszuki-
wania sprawcy na niespotykaną 
skalę. Przeczesano wszystkie 
okoliczne lasy, używając najno-
wocześniejszego sprzętu. Śledczy 
na początku zakładali, że Jacek 
Jaworek odebrał sobie życie, 
a  ponieważ przez kilka dni nie 
odnaleziono ciała, dzisiaj ta hipo-
teza jest coraz mniej prawdopo-
dobna. Zabójca wciąż ukrywa się 
przed organami ścigania.

Jacek Jaworek otrzymał za-
rzuty do akt, co umożliwiło wy-
stawienie za nim listem gończym, 
Europejskim Nakazem Areszto-
wania, wystawiono za nim rów-

nież czerwoną notę Interpolu. 
Ale gdyby mężczyzna został za-
trzymany śledczy mogliby mu 
postawić normalne zarzuty, bo 
materiał dowodowy w tej sprawie 
jest już bardzo bogaty.

Śledczy mają nagranie ofiary 
zabójstwa, szwagierki Jacka 
Jaworka, która jako pierwsza 
zawiadomiła o  strzelaninie. 
Przesłuchano również 13-latka, 
któremu udało się uciec. Przepro-
wadzono sekcję zwłok wszyst-
kich ofiar. Jak poinformowali 
śledczy miały one w  sumie 10 
ran postrzałowych w  „miejscach 
wrażliwych dla życia”. Zlecono 
ekspertyzę balistyczną, spraw-
dzana jest kwestia, skąd sprawca 
miał broń.

Badane są również nowe wątki 
w sprawie, m.in. logowanie się na 
konta Jacka Jaworka w  mediach 
społecznościowych. Na razie 
ustalono jedynie, że fałszywym 
kontem zabójcy posługiwała się 
dwójka nastolatków z Radomska, 
którzy chcieli postraszyć kolegę. 
Obydwaj odpowiedzą przed 
Sądem Rodzinnym.

Prokuratura czeka również na 
odpowiedź z jednej z dużych firm 
informatycznych, która wysłała 
z  Francji do Borowców paczkę 
na adres miejscowej remizy prze-
znaczoną dla Jacka Jaworka. 
Wątpliwe jednak, aby to przybli-
żyło policjantów do odnalezienia 
sprawcy potrójnego zabójstwa.

Kluczowe dla śledztwa jest 
bowiem znalezienie sprawcy. 

Komendant Wojewódzki Policji 
w  Katowicach wyznaczył na-
grodę w  wysokości 20 tysięcy 
złotych za informacje, które po-
mogą zatrzymać Jacka Jaworka 
lub odnaleźć jego ciało (nie wy-
kluczone, że mężczyzna nie żyje). 
Wszystkie osoby, które mają ja-
kiekolwiek informacje o  miejscu 
pobytu poszukiwanego, proszone 
są o kontakt z Wydziałem Krymi-
nalnym KWP w  Katowicach tel. 
798031306, Komendą Miejską 
Policji w  Częstochowie tel. 47 
858 1255, albo z  najbliższą jed-
nostką Policji tel. alarmowy 112.

W  chwili zdarzenia Jacek Ja-
worek ubrany był w  granatową 
koszulkę z  jasnym napisem na 
przedniej części, granatowe 
spodnie jeansowe oraz szarą 
bluzę dresową. Po zdarzeniu po-
szukiwany mężczyzna mógł się 
przebrać.

Na prawej łopatce ma widoczną 
przez koszulkę narośl o  roz-
miarze 5-7 centymetrów. Uwaga! 
Poszukiwany może posiadać 
broń palną! Może próbować 
ucieczki! Może zachowywać się 
agresywnie!

Policja gwarantuje anonimo-
wość i  apeluje, aby w  żadnym 
wypadku nie działać na własną 
rękę, bo Jacek Jaworek jest nie-
bezpieczny. Jednocześnie przypo-
minamy, że ukrywanie lub pomoc 
w ukryciu osoby poszukiwanej jest 
przestępstwem i  grozi za to kara 
pozbawienia wolności do 5 lat.  

 ■ TS

Policjanci kryminalni z  Ko-
mendy Miejskiej Policji 
w  Częstochowie zatrzymali 
parę, która napadła, a  na-
stępnie grożąc pozbawieniem 
życia, dotkliwie pobiła miesz-
kańca Częstochowy. Decyzją 
sądu para została tymczasowo 
aresztowana na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w  ubiegły 
czwartek w  centrum Częstochowy. 
- Policjanci zostali powiadomieni 
o  pobiciu pracownika jednej z  firm 
usługowych. Mężczyzna został 
napadnięty w  miejscu pracy przez 
34-letnią mieszkankę Częstochowy 
i  jej o  7 lat starszego znajomego. 
Wstępne ustalenia wskazywały, że 
motywem działania sprawców była 
kradzież, jednak w  toku dalszych 
czynności i  na podstawie zgro-
madzonego przez kryminalnych 
dowodów okazało się, że celem 
przestępców mogło być również 
pozbawienie życia ofiary - infor-

muje Sabina Chyra-Giereś, rzecz-
niczka prasowa Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie.

Napastnicy kopali i  bili 50-latka 
po całym ciele, a gdy znaleźli w po-
mieszczeniu młotek, przestępcy 
użyli go do zadawania kolejnych 
obrażeń. Mężczyzna z  obrażeniami 
trafił do szpitala, a kryminalni z Ko-
mendy Miejskiej Policji w  Często-
chowie rozpoczęli poszukiwania 
sprawców. Dzięki dobremu roz-
poznaniu bezbłędnie wytypowali 
agresorów i zaraz po tym dotarli do 
hotelu, w którym się ukrywali.

Jak się okazało, 34-latka to znana 
częstochowskim policjantom recy-
dywistka, która już niejednokrotnie 
była karana za przestępstwa prze-
ciwko życiu, zdrowiu i  mieniu. Na 
wniosek prokuratora, decyzją 
sądu, oboje trafili do aresztu. Za 
usiłowanie zabójstwa w  związku 
z  rozbojem, może im grozić nawet 
dożywotnie więzienie.

 ■ TS

Czterech nastolatków posta-
nowiło urządzić sobie imprezę 
andrzejkową. Na miejsce bie-
siadowania wybrali... plac 
zabaw. Wszystko chyba wy-
mknęło się spod kontroli, bo 
jeden z  uczestników - 15-letni 
chłopiec - trafił do szpitala. 
Powód? Miał prawie dwa pro-
mile alkoholu w organizmie.

W  sobotę około godziny 19.20 
policjanci z  Koziegłów interwe-
niowali wobec 4 nastolatków, 
którzy w  Pińczycach, na terenie 
jednego z placów zabaw urządzili 
sobie zakrapianą alkoholem im-
prezę andrzejkową. Mundurowi 
potwierdzili, że chłopcy w wieku 
od 11 do 15 lat byli pijani. 15-
letni rekordzista miał blisko 2 

promile alkoholu w  organizmie. 
Nastolatek trafił do szpitala. 
Trójką pozostałych chłopców za-
opiekowali się rodzice. Wkrótce 
o  wszystkim dowie się Sąd Ro-
dzinny i  Nieletnich, który za-
decyduje o  losie chłopców. 
Kryminalni z  Myszkowa wyja-
śniają wszystkie szczegóły i oko-
liczności tego zdarzenia.

Iwanowice Duże

Najechała na ośnieżone pobocze. 
Podróż zakończyła w rowie
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Od 1 grudnia odcinkami A2 
Konin-Stryków i A4 Wrocław-
-Sośnica przejedziemy bez 
czekania przy szlabanie. Wy-
łączony został bowiem 
manualny system poboru 
opłat. Kierowcy pojazdów 
lekkich mogą płacić za prze-
jazd za pomocą aplikacji 
e-TOLL lub e-biletu autostra-
dowego.

Od 1 grudnia użytkownicy 
osobówek i motocykli opłacają 
przejazdy płatnymi odcinakami 
autostrad A2 Konin-Stryków i 
A4 Wrocław-Sośnica jedynie w 
sposób elektroniczny, a system 
manualny nie jest już dostępny. 
Kierowcy wjeżdżając na płatny 
odcinek autostrady nie zatrzymują 
się, żeby pobrać bilet, a zjeżdżając 
– aby bilet opłacić u inkasenta.

Manualny system poboru opłat 
został już wygaszony, a pań-
stwowe odcinki autostrad A2 i 
A4 zostały objęte wyłącznie sys-
temem e-TOLL. Według admini-
stracji skarbowej dzięki zmianie 
systemu poboru opłat i likwidacji 
szlabanów w miejscach, gdzie 
dotychczas pobierano opłaty ma-
nualnie, nie będą tworzyć się za-
tory, które powstawały głównie w 
okresie wakacyjnym i w weekendy.

Kierowcy za przejazd  
autostradą płacą:

• e-biletem autostradowym, 
który mogą zakupić w nowej 

aplikacji e-TOLL PL BILET, w 
aplikacjach partnerów systemu 
e-TOLL oraz w sieci dystrybucji 
stacjonarnej partnerów;

• za pomocą aplikacji e-TOLL 
PL lub urządzeń pokładowych 
OBU/ZSL przekazujących dane 
geolokalizacyjne do systemu 
e-TOLL.

Nowe metody opłacania  
przejazdu

Ministerstwo Finansów i Kra-
jowa Administracja Skarbowa 
przygotowały dla użytkowników 
samochodów osobowych i mo-
tocykli nową metodę płacenia za 
przejazdy państwowymi odcin-
kami autostrad A2 i A4 – e-bilet 
autostradowy. Można go nabyć 
z 60-dniowym wyprzedzeniem. 
Okres jego ważności to 48h od 
zadeklarowanej daty i godziny 
rozpoczęcia podróży, a zwrot nie-
wykorzystanego biletu będzie 
możliwy w taki sam sposób, w jaki 
bilet zakupiono.

Dostępne są dwie formy e-biletu 
autostradowego: elektroniczna 
oraz papierowa. W przypadku obu 
form wymagane będzie podanie 
minimalnego zakresu danych do 
naliczenia opłaty za przejazd au-
tostradą (nr rejestracyjny pojazdu, 
data i godzina rozpoczęcia prze-
jazdu autostradą oraz szczegóły 
planowanej do pokonania trasy).

Nowa rządowa aplikacja e-TOLL 
PL BILET umożliwia w kilku pro-
stych krokach zakup e-biletu 

autostradowego oraz – w razie 
potrzeby – również jego zwrot. 
Aplikację e-TOLL PL BILET można 
pobrać bezpłatnie w sklepach Go-
ogle Play oraz w AppStore. Więcej 
o aplikacji można przeczytać na 
etoll.gov.pl.

Weryfikacja opłacania  
przejazdów

Do sprawdzania prawidłowości 
wnoszenia opłat służą urządzenia 

kontrolne zainstalowane w miej-
scach wjazdu i wyjazdu z autostrad 
oraz w pojazdach wykorzysty-
wanych do kontroli poboru opłat 
drogowych. Za jazdę po odcinkach 
A2 i A4 bez wniesienia opłaty za 
przejazd, na właściciela lub posia-
dacza bądź użytkownika pojazdu 
nakładana jest opłata dodatkowa 
w wysokości 500 zł z terminem 
płatności 14 dni. Jeżeli opłata 
dodatkowa zostanie wniesiona 
w ciągu 7 dni od daty doręczenia 
wezwania, jej wysokość jest obni-
żona do 400 zł. Opłata dodatkowa 
nie będzie pobierana, jeśli w ciągu 
3 dni od zakończenia przejazdu 

opłata za ten przejazd zostanie 
wniesiona poprzez zakup e-biletu 
autostradowego.

W przypadku stwierdzenia w 
trakcie kontroli braku ważnego 
e-biletu autostradowego lub 
urządzenia GPS przekazującego 
dane geolokalizacyjne do systemu 
e-TOLL (aplikacji e-TOLL PL, OBU/
ZSL) na kierującego zostanie na-
łożony manad w wysokości 500 
zł. Narażą się na niego również 
kierowcy, którzy celowo uniemoż-
liwiają właściwy odczyt tablic reje-
stracyjnych pojazdu (zakrywanie, 
ozdabianie, dodawanie dodatko-
wych znaków itp.).

motoryzacja

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

44.900 zł 

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

166.800 zł

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

74.900 zł

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

139.900 zł

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

34.900 zł

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

114.900 zł

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

77.900 zł

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

94.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  24.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 94.900 zł
BMW 320 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 148.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2011,  12.400 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
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
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

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,                        39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       109. 000 zł
MERCEDES GLC 220, 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       163.800 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł
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
OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł
OPEL CORSA 1.4 E, zakup 2011, kraj.,  15.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 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
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015,  27.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

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

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

 59.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 3 grudnia 2021

 ■ Katarzyna Gwara

Od 1 grudnia

Koniec szlabanów na autostradach
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Uwaga kierowcy! W naj-
bliższy poniedziałek (6 
grudnia) drogowcy wpro-
wadzą nową organizację 
ruchu na tym pięciokilome-
trowym odcinku dawnej 
DK1. Utrudnienia, w zależ-
ności od etapu prowadzonych 
prac, potrwają do planowa-
nego na listopad 2022 r. 
zakończenia inwestycji. Jej 
wartość to ponad 63 mln zł.

Ograniczenia w ruchu  

- Na czas wykonywania robót 
sieciowych w pasie drogowym 
obie jezdnie zostaną zawężone 
naprzemiennie, do jednego pasa 

ruchu. Wprowadzimy także ogra-
niczenie prędkości przejazdu 
przez teren budowy do 60 km/h – 
informują drogowcy. Taka organi-
zacja ruchu będzie obowiązywała 
na całym pięciokilometrowym 
przebudowywanym odcinku po-
między Nową Wsią a Zawadą. 
- Przewidujemy, że ten etap prac 
powinien się zakończyć w marcu 
2022 r. Wtedy też przystąpimy 
do realizacji głównych prac w kor-
pusie jedni drogi – dodają.

Zakres inwestycji 
Zadanie obejmuje przebudowę 

nawierzchni jezdni, skrzyżowań z 
drogami poprzecznymi, poboczy, 

zatok autobusowych, istniejących 
chodników i budowę ich nowych 
odcinków. Powstaną zjazdy na drogi 
dojazdowe, do pól oraz do posesji 
przyległych. Przebudowane zostaną 
istniejące przepusty, system od-
wodnienia oraz wykonane zostaną 
nowe urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (BRD). Ponadto 
wybudowane zostaną kanały tech-
nologiczne w istniejącym pasie 
drogowym oraz oświetlenie drogi. 
Dla podniesienia bezpieczeństwa 
pieszych, wszystkie przejścia przez 
DK91 (pięć przejść dla pieszych) 
poza obrębem skrzyżowań z sygna-
lizacją świetlną zostaną dodatkowo 
wyposażone w sygnalizację ostrze-
gawczą.

Cel 
Głównym celem zadania jest 

poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na pięciokilome-
trowym odcinku DK91 (dawniej 
DK1) Nowa Wieś - Zawada oraz 
podniesienie jej nośności do 11,5 
t/oś. - Inwestycja zapewni także 
bezpieczeństwo pieszym porusza-
jącym się wzdłuż i w poprzek drogi. 
Ponadto zmniejszone zostanie ne-
gatywne oddziaływanie ruchu na 
otoczenie poprzez zastosowanie 
cichych nawierzchni na jezdni 
drogi – podsumowują drogowcy.

Lokalizacja
Przebudowywany odcinek zlo-

kalizowany jest w granicach wo-

jewództwa śląskiego na terenie 
powiatu częstochowskiego, w 
gminach Poczesna oraz Kamienica 
Polska. Na terenie gminy Poczesna 
droga przebiega przez miejscowości 
Poczesna i Kolonia Poczesna, nato-
miast na terenie gminy Kamienica 
Polska przez miejscowości Wanaty 
oraz Zawada.

Czas i formuła realizacji  
oraz okres gwarancji

Inwestycja powinna zostać zre-
alizowana w ciągu 11 miesięcy 
od daty podpisania umowy. Do 
czasu realizacji robót nie wlicza 
się okresów zimowych, tj. między 
16 grudnia a 15 marca. Okres 
gwarancji jakości dla nawierzchni 
jezdni będzie wynosił 5 lat, a dla 
obiektów inżynierskich, oświe-
tlenia i instalacji zasilających oraz 
konstrukcji wsporczych oświe-
tlenia i BRD - 10 lat.

motoryzacja

 ■ Katarzyna Gwara

Pomiędzy Nową Wsią a Zawadą

Rusza przebudowa dawnej DK1

MZD

Możemy jeździć ulicą Mirowską
Wreszcie dobra wiadomość 
dla kierowców. Drogowcy 
udrożnili część ulicy Mirow-
skiej. W obu kierunkach ruch 
pomiędzy ulicami: Nadrzeczną 
a Faradaya odbywa się po 
środkowych pasach, przyle-
głych do osi drogi.

Na skrajnych pasach w dalszym 
ciągu są prowadzone prace dro-
gowe, dlatego konieczne jest za-
chowanie szczególnej ostrożności 
podczas jazdy.

Na razie udrożniony został do-
jazd do centrum z Zawodzia i z 
Zawodzia do centrum. W efekcie 
udrożnienia ul. Mirowskiej zmie-
niła się także organizacja ruchu  w 
obrębie skrzyżowania Faradaya – 
Mirowska.

Jak jeździmy skrzyżowaniu ulic 
Faradaya z Mirowską?
• z Mirowskiej od strony centrum 

mamy nakaz skrętu w prawo w 
Faradaya,

• z Faradaya  w kierunku centrum 
mamy nakaz skrętu w lewo w 
Mirowską,

• z Mirowskiej od strony Srebrnej 
mamy możliwość jazdy na 
wprost w Mirowską w kierunku 
centrum z nakazem zatrzy-
mania się przed znakiem STOP 
– UWAGA zmiana pierwszeń-
stwa  - możliwy tu także skręt w 
prawo,

• z Mirowskiej od strony Srebrnej 
niemożliwy jest skręt w lewo w 
ul. Faradaya – objazd do Fara-
daya przez ulice: Kaczorowską 
i Kopcową.

Jednocześnie w kolejną fazę 
weszły także pozostałe prace bu-
dowlane, w tym te związane z roz-
szerzonym zakresem przebudowy 
ul. Mirowskiej od skrzyżowania z 
ul. Faradaya do ul. Kaczorowskiej.

W związku z robotami możliwe 
będzie poruszanie się na tym od-
cinku ul. Mirowskiej tylko w kie-
runku od Srebrnej do Faradaya i 
dalej do Mirowskiej wg wspomnia-
nych  wcześniej zasad. W kierunku 
przeciwnym zaś, od ul. Faradaya 
do ul. Srebrnej, ul. Mirowska jest 
nieprzejezdna i obowiązuje objazd 
przez ul. Kopcową i Kaczorowską 
Taka organizacja ruchu i komu-
nikacji miejskiej będzie obowią-
zywać do 10 grudnia. Następnie 
ulegnie niewielkim modyfikacjom.

 ■ Katarzyna Gwara
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Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

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

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

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

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

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

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

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

 O Drzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

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

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

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

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

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

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

 O Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, 
sterowane pilotem w czterech pozy-
cjach, wysięgnik z uchwytem, drew-
niane wykończenie obudowy, nowy 
materac. Nie używane. Cena 1400 zł. 
Tel: 500 486 920

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

QQ    MOTORYZACJA

QQ    NIERUCHOMOŚCI

QQ    KUPIĘ QQ    SPRZEDAM QQ    ODDAM

QQ    PRACA QQ    INNEQQ    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

 O 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

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

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

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

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

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

 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

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

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

USŁUGI

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

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

INNE

 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
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Do wiosny jeszcze trochę 
czasu, ale kibice Włókniarza 
już od 2 grudnia mogą zaopa-
trywać się w karnety na sezon 
2022. Dokonaj zakupu 
i wspieraj biało-zielonych pod-
czas spotkań rozgrywanych na 
Arenie Zielona-Energia.com!

Ceny całorocznych wejściówek 
na mecze domowe Włókniarza są 
niezwykle atrakcyjnie i zaczynają 
się już od 190 zł. Klub podkreśla, 
że dzieci do lat 12-tu tradycyjnie 
oglądać będą mogli zmagania 
Lwów za darmo. Przypomina rów-
nież, że wzorem dwóch poprzed-
nich sezonów w razie wdrożenia 
obostrzeń sanitarnych, dotyczą-
cych frekwencji na stadionach 
– w pierwszej kolejności pulę 
dostępnych miejsc zajmować 
będą mogli karnetowicze. Ceny 
karnetów na sezon 2022 kształ-
tują się będą następująco:  karnet 
normalny – 270 zł, karnet ulgowy 
– 190 zł – przysługuje dzieciom 
i młodzieży uczącej się do 25. 
roku życia, a także osobom po-
wyżej 65. roku życia, karnet – Try-
buna Centralna – 350 zł, karnet 
– Super Vip (sektor złoty z do-
stępem do cateringu) – cena 2000 
zł lub 1700 zł dla osób przedłuża-
jących karnet (cena obowiązuje 

do 15 grudnia 2021). Co ważne, 
sprzedaż karnetów odbywać bę-
dzie się na konkretne miejsca. 
Jeżeli posiadacie karnet z sezonu 
2021, będziecie mogli przedłużyć 
wybrane przez siebie miejsce 
również na sezon 2022 – mo-
żecie to zrobić do 15.12.2021r. 
Po upływie tego terminu, miejsca 
niewykupione trafią z powrotem 
do ogólnej sprzedaży. Numeracja 
miejsc obowiązywać będzie wy-
łącznie w przypadku braku ogra-
niczeń w zakresie przyjmowania 
kibiców na stadiony.

Z karnetem wstęp na około  
20 imprez w sezonie

Karnet na sezon 2022 uprawnia 
do wstępu na 7 meczów rundy 
zasadniczej, 7 meczów Ekstra-
ligi U-24, zawody eliminacyjne 
DMPJ, zawody w klasie 250cc 
oraz wszystkie zawody w klasie 
85-125cc rozgrywane na mini-
torze przy ulicy Brzegowej, co 
daje w sumie około 20 imprez 
w sezonie! Karnet nie obowiązuje 
jednak na fazę Play-Off, o czym 
należy pamiętać. - W cenę kar-
netu wliczone są wyłącznie 
mecze PGE Ekstraligi. Z kolei po-
zostałe – wymienione powyżej 
imprezy są bezpłatnym gratisem 
oferowanym w ramach karnetu 

(nie wchodzą w ewentualne rozli-
czenia – w ramach rekompensaty 
za mecze bez udziału publicz-
ności, spowodowane obostrze-
niami sanitarnymi). Dodatkowo 
pragniemy poinformować, iż na 
II łuku naszego stadionu uloko-
wane będą sektory zwolnione 
z przyporządkowania do nume-
racji miejsc, tj. sektory: G-55, 
G-56, G-57, G-58 oraz G-59 
(tzw. sektory rodzinne)! Na po-
wyższych sektorach kibice do 
odwołania będą mogli zajmować 
dowolne miejsca, lecz zgodnie 
z aktualnymi na dany moment 
rozporządzeniami Ministerstwa 
Zdrowia – informuje klub. Bez-
płatny wstęp na zawody przysłu-
guje osobom niepełnosprawnym 
poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich. O formie odebrania 
bezpłatnej wejściówki na mecze 
klub będzie informować przed 
rozpoczęciem sezonu w osobnej 
komunikacji. Sprzedaż wej-
ściówek prowadzona jest w sie-
dzibie klubu od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 
15.00, a także poprzez platformę 
internetową eventim.pl. W komu-
nikacie na stronie internetowej 
Włókniarza podano również ceny 
biletów na sezon 2022, przy czym 
zastrzeżono, że cena jednora-
zowej wejściówki na mecz może 
ulec zmianie. Bilet normalny od 
40 zł, bilet ulgowy od 30 zł, bilet 
na trybunę centralną od 60 zł.
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Włókniarz Częstochowa

Ruszyła sprzedaż karnetów!

Speedway Fan Club Częstochowa

Gwiazdy Sportu i Estrady Dzieciom

AZS UJD Częstochowa

Złote medale Julii Szemiel i Adriana Szeligi

Fortuna Puchar Polski

Raków w ćwierćfinale!

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa  
vs Lechia Gdańsk

Stowarzyszenie Speedway 
Fan Club Częstochowa organi-
zuje już po raz dwudziesty 
piąty imprezę charytatywną 
„Gwiazdy Sportu i  Estrady 
Dzieciom”. Wydarzenie odbę-
dzie się tradycyjnie 6 grudnia. 

- Podczas imprezy, która odbę-
dzie się w Klubie Muzycznym „Sta-
cherczak” będzie można spotkać 
m.in. prezentera telewizyjnego 
i  radiowego Irka Bieleninika, czy 
lidera grupy Formacja Nieżywych 
Schabuff Olka Klepacza. Wśród 
artystów swój udział potwierdził, 
także Janusz „Yanina” Iwański. 
Nie zabraknie oczywiście gwiazd 

sportu. Swój udział zapowiedzieli 
m.in. Sławomir Drabik oraz Piotr 
Gruszka, speedrowerzyści Lwów 
Częstochowa, członek Aeroklubu 
Częstochowskiego i  wielokrotny 
medalista mistrzostw świata 
i  Europy Janusz Darocha, czy 
Stanisław Gościniak. Na scenie 
zobaczymy również żużlowców 
CKM ,,Włókniarz”, piłkarzy 
RKS-u  Raków oraz Skry – infor-
muje Stowarzyszenie. - Zupełnie 
przypadkiem z  potrzeby serca 
i  wrażliwości ludzkiej w  1996 
roku postanowiliśmy zrobić coś 
od siebie dla tych co mają trochę 
gorzej, a  życie doświadczyło ich 
od dzieciństwa niepełnosprawno-
ścią i  tak to wszystko się zaczęło, 

aż urosło do rangi wydarzenia 
społecznego w  mieście Często-
chowa – powiedział prezes SFC 
Janusz Danek. Uczestnicy wy-
darzenia będą mieli okazję do 
zrobienia sobie pamiątkowego 
zdjęcia z zaproszonymi gwiazdami 
oraz zdobycia autografu od przy-
byłych gości. Jak zapewniają orga-
nizatorzy, nie zabraknie również 
zabaw, konkursów oraz wystąpień 
artystycznych w  wykonaniu m.in. 
uczniów III Liceum Ogólnokształ-
cące im. dr Wł. Biegańskiego, czy 
Szkoły Podstawowej nr 48 im. 
Armii Krajowej. Co najważniejsze, 
nie zabraknie Świętego Mikołaja, 
który obdaruje wszystkie dzieci 
prezentami.

W miniony weekend w Gdańsku 
odbyły się integracyjne mistrzo-
stwa Polski AZS w tenisie 
stołowym osób niepełnospraw-
nych. Występujący w rywalizacji  
grupy C (osoby niesłyszące)  
studenci Uniwersytetu Huma-
nistyczno-Przyrodniczego  
im. Jana Długosza w Często-
chowie zdobyli złote medale.

Podopieczni dr Wiesława Pięty 
dzięki zwycięstwu obronili tytuły z 
2020 roku. - W rozgrywkach gru-
powych Julia Szemiel (IV r. fizjote-
rapii) pokonała Gabrielę Sarzyńska 
z Politechniki Wrocławskiej, 
Anetę Banachowicz z Politechniki 
Łódzkiej, Julię Wróblewską z Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego Siedlce, a następnie 
Natalię Chorąży z Politechniki 

Wrocławskiej, w półfinale Annę 
Kniaź (AWF Poznań) i w finale 
Aleksandrę Kniaź  z AWF Poznań. 
Natomiast Adrian Szeliga (II r. fi-
zjoterapii) pokonał Jakuba Żmudę 
(Politechnika Poznańska), Adama 
Szymańskiego (Uniwersytet Przy-
rodniczo- Humanistycznego Sie-
dlce) oraz Piotra Michalskiego 
(UAM  Poznań) – podsumowuje 
klub.

Raków Częstochowa po-
konał na wyjeździe Bruk-Bet 
Termalicę Nieciecza 2:0. 
Czerwono-Niebiescy awan-
sowali tym samym do 
ćwierćfinału Pucharu Polski, 
potwierdzając swoją coraz 
lepszą formę.

- Wygraliśmy ważny mecz, bo 
w Pucharze Polski każdy jest 
ważny – jak się go nie wygrywa, 
to się odpada. Naszym celem jest 
dojść jak najwyżej do finału i dzi-
siaj pokazaliśmy to też na boisku. 
Zależy nam na finale, dlatego wy-
stawiliśmy mocny skład. Termalica 
podobnie - nie odpuściła meczu, 
dobrze nim zarządzała. Musimy 
być skuteczniejsi. W drugiej po-
łowie nadszedł trudny moment, ale 
to jest wkalkulowane, bo Termalica 

atakuje dużą liczbą zawodników. 
Przypomnę, że u siebie straciliśmy 
z nią dwie bramki, a dziś żadnej  
– mówił na pomeczowej konfe-
rencji trener Czerwono-Niebie-
skich Marek Papszun.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 
Raków Częstochowa 0:2 (0:2)

Bramki: Sturgeon 7’ Lederman 43’

Raków: Trelowski - Papanikolaout, 
Petrášek, Arsenić, Gwilia, Lederman 
(63’ Poletanović), Kun (87’ Court-
ney-Perkins), Tudor, Ivi (63’ Szelą-
gowski), Sturgeon (76’ Wdowiak), 

Gutkovskis (76’ Musiolik)
Bruk-Bet Termalica: Budziłek 

- Tekijaski, Śpiewak, Mesanović, 
Grzybek, Wlazło, Hubinek (87’ 

Bonecki), Wasielewski (46’ Kukuło-
wicz), Zeman (67’ Gergel), Putivtsev 
(46’ Biedrzycki), Pek (46’ Stefanik)

W najbliższą sobotę 4 grudnia 
Raków Częstochowa zmierzy 
się na wyjeździe z  Lechią 
Gdańsk w  ramach 17. kolejki 
PKO Ekstraklasy. Początek 
spotkania o godz. 20:00.

Poprzednie ligowe spotkanie 
Czerwono-Niebiescy wygrali na 
swoim terenie 4:0 z  Zagłębiem 

Lubin. Osłodzili tym samym gorzką 
przegraną na wyjeździe z  Cra-
covią. Obecnie Raków znajduje 
się na czwartym miejscu w  tabeli, 
tracąc do liderującego Lecha Po-
znań sześć punktów. Sobotni rywal 
częstochowskiej drużyny zajmuje 
aktualnie trzecie miejsce w  klasy-
fikacji, mając przewagę jednego 
punktu nad drużyną szkoleniowca 
Marka Papszuna.
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pod choinkę!


