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Pod koniec przyszłego miesiąca

Ulga  
dla frankowiczów 
przedłużona

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia,  
które przedłuży o kolejny rok zaniechanie poboru podatku od części  

dochodów związanych z kredytem hipotecznym.

Do końca 2021 roku obowiązy-
wało rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z  27 marca 2020  r., które 
zawierało rozwiązania korzystne 
dla tzw. „frankowiczów”. Resort 
opublikował już projekt nowego 
rozporządzenia, które przedłuża 
te rozwiązania (z  nieznacznymi 
rozszerzeniem ich zakresu) na ko-
lejny rok.  - W ramach projektu pro-
ponuje się zaniechanie poboru PIT 
z  tytułu wierzytelności umorzo-
nych osobie fizycznej w  związku 
z  kredytem mieszkaniowym, jak 
również świadczeń otrzymanych 
przez osobę fizyczną z  tytułu kre-
dytu mieszkaniowego w  związku 
z ujemnym oprocentowaniem” - in-
formuje resort. 

Na podstawie nowego rozpo-
rządzenia zaniechanie poboru PIT 
ma być stosowane do przychodów 
(dochodów) osiągniętych od  

1 stycznia 2022 r. (w  szczegól-
ności na podstawie ugód zawar-
tych od tego dnia) do 31 grudnia 
2022 r. Tym samym nie przewiduje 
się „luki czasowej” w  obowiązy-
waniu preferencji.

Planowane zaniechanie poboru 
podatku w  praktyce oznacza dla 
podatników zwolnienie od podatku 
- umorzonych przez banki:
• kwot wierzytelności z  tytułu 

kredytów hipotecznych, jeśli 
dotyczą wyłącznie jednej in-
westycji mieszkaniowej i  osoba 
fizyczna nie korzystała z  umo-
rzenia wierzytelności z  tytułu 
kredytu mieszkaniowego prze-
znaczonego na inną inwestycję 
mieszkaniową;

• wobec których zastosowano 
ujemne oprocentowanie kre-
dytu.

Regulacje przewidują także 

zaniechanie poboru CIT od kre-
dytodawców, od dochodów od-
powiadających równowartości 
umorzonych wierzytelności 
z  tytułu kredytów, od tej części 
kapitału, od której następuje za-
niechanie poboru podatku docho-
dowego od osób fizycznych.

Wydanie rozporządzenia ma na 
celu w  szczególności wsparcie 
kredytobiorców i kredytodawców 
w  ramach programu zawierania 
ugód dotyczących „kredytów fran-
kowych”.

Proces legislacyjny projektu 
rozporządzenia śledzić można  na 
stronie Rządowego Centrum Le-
gislacyjnego. Zgodnie z  wykazem 
prac legislacyjnych nowe przepisy 
mają wejść w życie 17 lutego br.

 ■ Katarzyna Gwara
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ŻYCIE CZĘSTOCHOWY I POWIATU ZAPRASZA!

Do końca lutego 

Można już składać wnioski  
o wsparcie z tarczy 
antykryzysowej  Q s. 5

„POMÓŻ MI”

Naucz tego znaku swoje 
dziecko
Zaproponowali cztery inne rozwiązania

Protestują przeciwko 
wyburzeniu dworca 
kolejowego
Powstanie nowy budynek

Galeria Jurajska będzie się 
rozbudowywać

Częstochowa

W których aptekach 
możemy się zaszczepić?

Przygotujcie się  
na olbrzymią dawkę emocji!

„Kraina złotych 
kłamstw” 
- porywający 
kryminalny debiut 
częstochowianki

 Q s. 3

 Q s. 6

 Q s. 6

 Q s.8

 Q s. 2

 Q s. 7
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Uwaga przedsiębiorco

Zgłoszenia do Małego ZUS Plus  
tylko do końca stycznia

„POMÓŻ MI”

Naucz tego znaku swoje dziecko

Przedsiębiorcy, którzy chcą w 
tym roku zacząć korzystać z 
„Małego ZUS Plus”, powinni 
zgłosić to w ZUS do 31 
stycznia.  Firmy, które korzy-
stały z ulgi w 2021 roku i nadal 
spełniają warunki, nie muszą 
zgłaszać się ponownie. 

- „Mały ZUS Plus” to ulga, która 
uprawnia do płacenia niższych 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne. Co istotne nie dotyczy 
ona jednak składki na ubezpie-
czenie zdrowotne, którą trzeba 
opłaca w pełnej wysokości. Na-
leży pamiętać, że niższe składki 
można opłacać maksymalnie 
przez 36 miesięcy w ciągu 60 mie-
sięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej – informuje Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS.

„Mały ZUS Plus” adresowany 
jest do przedsiębiorców, których 
przychód w poprzednim roku ka-
lendarzowym nie przekroczył 120 
tys. zł. Jeśli działalność gospo-
darcza była prowadzona krócej, 
limit przychodu wylicza się pro-
porcjonalnie do liczby dni prowa-
dzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko 
osoba, która prowadziła działal-
ność gospodarczą w poprzednim 
roku przez co najmniej 60 dni.

Ważny odpowiedni kod zgło-
szenia

- Jeśli ktoś chce skorzystać z 

„Małego ZUS Plus” to do końca 
stycznia tego roku powinien 
zgłosić się do ubezpieczeń spo-
łecznych lub ubezpieczenia 
zdrowotnego z kodem rozpoczy-
nającym się od 0590 albo 0592. 
Zgłoszenia składają osoby, które 
nie korzystały w 2021 r. z ma-
łego ZUS, a chcą skorzystać z 
tej ulgi. Osoby, które korzystały 
z tej ulgi w 2021 r. i chcą nadal 
z niej korzystać oraz spełniają 
warunki, muszą złożyć jedynie 
formularze rozliczeniowe – in-
formuje rzeczniczka.

Zatem każdy korzystający z 
„Małego ZUS Plus” w 2022 r. musi 
złożyć dokumenty do ZUS, tj. ZUS 
DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z 
kompletem ZUS DRA za styczeń 
2022 r. (do 20 lutego) lub pierwszy 
miesiąc, w którym wznowił/roz-
począł na nowo działalność pro-
wadzoną w 2021 r. (w terminie do 
20 dnia następnego miesiąca) z in-
formacją o rocznym przychodzie, 
rocznym dochodzie oraz formach 
opodatkowania z tytułu prowa-
dzenia działalności gospodarczej.

Rozpoczynający biznes mają 
inne ulgi

Do „Małego ZUS Plus” nie mają 
prawa nowi przedsiębiorcy, gdyż 
jeden z warunków otrzymania 
ulgi to prowadzenie działalności 
w poprzednim roku przynajmniej 
przez 60 dni. Startujący biznes-
meni mogą na starcie skorzystać 

z innych możliwości wsparcia, 
jak np. półrocznego zwolnienia 
ze składek na ubezpieczenia 
społeczne („ulga na start”) oraz 
dwuletniego okresu składek pre-
ferencyjnych. Gdy wygaśnie im 
prawo do tych ulg, będą mogli 
przejść na „Mały ZUS Plus”.

Masz wybór

- Możliwość opłacania niższych 
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne to prawo, nie obowiązek. 
Przedsiębiorca może zdecydować, 
co jest w danym momencie dla 
niego korzystne i sobie to skalku-
lować. Na pewno niższe składki na 
ubezpieczenia społeczne to niższe 
koszty prowadzenia firmy. Jednak 
niskie składki to też niskie świad-
czenia wypłacane w związku z 
chorobą, opieką nad chorym 
członkiem rodziny, czy wyliczoną 
rentą bądź emeryturą – dodaje 
Beata Kopczyńska.

Dla zainteresowanych szkolenia 
i dyżury

Oddziały ZUS w wojewódz-
twie śląskim organizują szkolenia 
online dla zainteresowanych 
tematem opłacania niższych 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne. Szczegółowy harmo-
nogram szkoleń i informacje o 
terminach zapisów można znaleźć 
pod adresem https://www.zus.
pl/o-zus/kalendarium/szkolenia.

Najpierw pokazu-
jemy otwartą dłoń, a 
następnie składamy 
ją w pieść, chowając 
kciuk do środka – w 
ten prosty sposób 
najmłodsi mogą za-
sygnalizować, że 
potrzebują pomocy. 
Rozpowszechnienie 
tego gestu pozwoli 
rozwinąć świado-
mość i wyczulić 
społeczeństwo na 
nieme wołanie o 
pomoc. 

Częstochowscy policjanci 
wspólnie z miastem rozpoczęli 
kampanię „Naucz tego znaku 
swoje dziecko”. Głównym zało-
żeniem akcji jest promowanie 
międzynarodowego znaku 
„POMÓŻ MI”. 

Jest on bardzo prosty – poka-
zujemy otwartą dłoń, a następnie 
składamy ją w pieść, chowając 
kciuk do środka. Taki gest to nieme 
wołanie, czytelne dla ludzi mówią-
cych różnymi językami, dające w 
dyskretny sposób do zrozumienia, 
że potrzebujemy pomocy lub je-
steśmy ofiarami przemocy.

Gdy zauważymy taki gest, za-
chowajmy spokój, nie dajmy po 
sobie poznać, że go rozpoznajemy 

– tak, aby nie narażać osoby wzy-
wającej pomocy. Dyskretnie po-
informujmy służby, dzwoniąc pod 
numer alarmowy 112. Jeśli to tylko 
możliwe, nie traćmy z oczu osoby, 

która w ten sposób prosi o pomoc. 
 
Bywało już tak, że ten gest ra-
tował ludzi z poważnych opresji 
– był pokazywany na zdjęciach 
czy nagraniach video. Dlatego tak 
istotne jest, aby potrafić go wy-
konać, gdy nie da się krzyczeć lub 
dzwonić po pomoc. I ważne, żeby 
potrafić go bez trudu rozpoznać. 
Kiedy nie ma innych możliwości 
wzywania pomocy, użycie go może 
być jedyną szansą na ratunek.      
 
Inicjatorem kampanii jest często-

chowski Zespół 
Interdyscyplinarny 
do spraw Przeciw-
działania Prze-
mocy w Rodzinie. 
Dzięki współpracy 
Urzędu Miasta, 
Komendy Miejskiej 
Policji, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Za-
rządu Terenowego 
N i e z a l e ż n e g o 
S a m o r z ą d n e g o 
Związku Zawodo-
wego Policjantów 
w Częstochowie, 

ponad 400 plakatów z tym gestem 
pojawi się w placówkach oświato-
wych i innych miejscach publicz-
nych. 

Od 1 lutego 2022 roku rusza 
nabór wniosków na nowy 
okres świadczeniowy w pro-
gramie „Rodzina 500+”. 
Należy je składać wyłącznie 
online. Wypłata świadczenia 
wychowawczego będzie bez-
gotówkowa. Obsługę 
przyjmowania i rozpatry-
wania wniosków oraz 
przyznawania świadczenia 
wychowawczego przejął  
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Do tej pory na 
realizację programu wydano 
już... 176,5 mld złotych!

Nabór wniosków o świadczenie 
wychowawcze w ramach pro-
gramu „Rodzina 500+” na nowy 
okres świadczeniowy, który bę-
dzie obowiązywał od 1 czerwca 
2022 r., rozpocznie się już 1  lu-
tego br. – Aby dalej otrzymywać 
świadczenie, podobnie jak w 
poprzednich latach, konieczne 
jest złożenie wniosku o „500+” 
na nowy okres świadczeniowy. 
W tym roku całym procesem ob-
sługi wniosków, a następnie wy-
płatą świadczeń zajmie się Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Sama 
istota programu się nie zmienia, 
rodzice mogą być spokojni – za-
pewnia minister rodziny i  polityki 
społecznej Marlena Maląg.

Nowy okres świadczeniowy

Nowy okres świadczeniowy 
rządowego programu „Rodzina 
500+” obowiązywał będzie od 
1  czerwca 2022 r. do 31 maja 
2023 r. Aby zachować ciągłość 
wypłaty świadczenia, wniosek na-
leży złożyć do końca kwietnia br. 
Wtedy pieniądze zostaną wypła-
cone do końca czerwca br.

Z kolei złożenie wniosku do 
końca czerwca 2022 r. będzie 
gwarantowało, że świadczenie 
wychowawcze zostanie przeka-
zane z wyrównaniem od 1 czerwca 
2022 r. Natomiast, jeśli osoba 
ubiegająca się o świadczenie złoży 
wniosek na nowy okres po 30 
czerwca 2022 r. świadczenie wy-
chowawcze będzie przysługiwało 
od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o „500+” tylko online

Wnioski będzie można składać 
już od 1 lutego przez Internet za 
pośrednictwem portalu Emp@tia 
Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej, PUE ZUS lub przez 
bankowość elektroniczną.

Terminy składania i rozpatry-
wania wniosków na nowy okres 

świadczeniowy

Jeśli rodzic złoży prawidłowo 
wypełniony wniosek wraz z wy-
maganymi dokumentami na ko-
lejny okres świadczeniowy:
• od 1 lutego do 30 kwietnia 

2022 r. – ZUS rozpatrzy 

wniosek i wypłaci świadczenie 
- do 30 czerwca 2022 r.,

• od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS 
rozpatrzy wniosek i wypłaci 
świadczenie z wyrównaniem za 
czerwiec - do 31 lipca 2022 r.,

• od 1 do 30 czerwca 2022 r. 
-   ZUS rozpatrzy wniosek i 
wypłaci świadczenie z  wyrów-
naniem za czerwiec - do 31 
sierpnia 2022 r.,

• od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS 
rozpatrzy wniosek i wypłaci 
świadczenie z wyrównaniem 
jedynie od lipca - do 30 wrze-
śnia 2022 r.,

• od 1 do 31 sierpnia 2022 r. 
– ZUS rozpatrzy wniosek i 
wypłaci świadczenie, z wyrów-
naniem jedynie od sierpnia  - do 
31 października 2022 r

ZUS uwzględniając liczbę wnio-
sków oraz możliwości organiza-
cyjne może rozpatrywać wnioski 
i wypłacać świadczenia w ter-
minach krótszych, niż we wska-
zanych wyżej maksymalnych 
terminach ustawowych.

Na okres świadczeniowy, który 
trwa do 31 maja 2022 r. wniosek 
do ZUS należy złożyć na dzieci 
narodzone od 1 stycznia 2022 r. 
a także na dzieci urodzone przed 
2022 r., jeśli wcześniej nie złożono 
wniosku w gminie.

Jaki wniosek wypełnić?

Jeśli wniosek na okres świad-
czeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 
31 maja 2022 r., został złożony 
w gminie nie należy składać po-
nownie wniosku o świadczenie 
na ten okres do ZUS. Gminy będą 
kontynuowały wypłaty świadczeń 
przyznanych na okres do 31 maja 
2022 r.

Możliwość złożenia wniosku za 
pośrednictwem portalu Emp@tia 
lub bankowości elektronicznej do-
tyczy wyłącznie rodziców, którzy 
posiadają numer PESEL.   Rodzice 
składają wnioski na dedyko-
wanym dla nich formularzu SW-R.

Rodzic nieposiadający nr PESEL, 
a także tzw. opiekun faktyczny 
(czyli osoba faktycznie opiekująca 
się dzieckiem, która wystąpiła do 
sądu opiekuńczego z wnioskiem 
o jego przysposobienie) oraz 
opiekun prawny powinni złożyć 
odpowiedni wniosek wyłącznie 
przez Platformę Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS.

Jeżeli wniosek  zostanie złożony 
przez bankowość elektroniczną   
albo portal Emp@tia, a  wniosko-
dawca nie ma profilu na PUE ZUS, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
założy taki profil na podstawie 
danych z wniosku. Na PUE ZUS 
będzie można znaleźć wszystkie 
informacje na temat złożonego 
wniosku i jego obsługi.

Od uruchomienia programu w 
kwietniu 2016 r. do końca 2021 r. 
z tytułu 500+ do rodzin trafiło już 
176,5 mld złotych.

176,5 mld złotych na „500+”

Lada moment 
ruszy nabór wniosków

zd
j. 

K
M

P 
w

 C
Zę

st
oc

ho
w

ie



4 PIĄTEK-NIEDZIELA 21-23 STYCZNIA 2022

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności

OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
drogowej 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z  dnia 10 kwietnia 2003r. o  szczególnych zasadach przygo-
towania i  realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2020r., poz. 1363 z  późn. zm.) 
oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 17.01.2022r. na wniosek Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa (reprezentowanego przez pełnomocnika 
P. Wojciecha Kulawik), została wydana w trybie art. 132 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego decyzja nr 1/2022/ZRID dotycząca zmiany decyzji Starosty Częstochowskiego nr 6/2021/
ZRID o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i  rozbudowa drogi powia-
towej nr 1051S na odcinku Aleksandria - Kopalnia”, gm. Konopiska

Zmiana ww. decyzji dotyczy wyłączenia z  zakresu inwestycji nieruchomości oznaczonych w  ewi-
dencji gruntów, jako działki: obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska – dz. nr ewid.: 89/1 
k.m.2; 112 k.m.2; 464/2 k.m.2; 465/1 k.m.2; 465/3 k.m.2; 465/21 k.m.2; 466/1 k.m.2; 466/2 k.m.2; 
466/3 k.m.2; 467/1 k.m.2.

Po zmianie zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki:
obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska – dz. nr ewid.: 648/3 k.m.17; 648/5 k.m.17;  
oraz działkę, która powstała z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska – dz. nr ewid. 648/6 k.m.17 (648/4 k.m.17)
Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego:
obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska – dz. nr ewid.: 648/6 k.m.17”

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą 
zapoznać się z  aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w  sprawie oraz składać wnioski i  zastrzeżenia 
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 
ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

Wyjątkowa gala

Najbardziej zasłużeni dla powiatu
Przed nami tradycyjna gala, 
podczas której wręczone zo-
staną Statuetki Starosty 
Częstochowskiego „Za zasługi 
dla Powiatu”.  Kapituła pozy-
tywnie zaopiniowała 17 
kandydatur. Z  ich grona Sta-
rosta Częstochowski 
Krzysztof Smela wybierze 
laureatów poszczególnych 
kategorii. Wręczenie statu-
etek zaplanowano na  
28 lutego w  Filharmonii Czę-
stochowskiej. 

W  programie artystycznym wy-
stąpią:
- Zespół Pieśni i  Tańca „Śląsk” im. 

Stanisława Hadyny,
- Adam Sikorski – wokalista Studia 

Piosenki GOKiS Mykanów
- Zespół Taneczny Mażoretki 

„Szyk” z gminy Konopiska.

Lista nominowanych  
do Statuetek Starosty  

Częstochowskiego  
„Za zasługi dla Powiatu”

Edukacja, kultura
 O Lilla Deska – Dyrektor Gmin-

nego Ośrodka Kultury w  Dą-
browie Zielonej

 O dr hab. Janusz Głowacki  – 
artysta plastyk, profesor 
Uniwersytetu Humanistyczno-

-Przyrodniczego im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie

 O Józef Kawecki – społecznik, 
wieloletni propagator historii 
i tradycji gminy Janów

 O Teatr „DRATWA” z  Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Kłomni-
cach

Sport, turystyka

 O Radosław Ciejpa – Wice-
prezes, trener Uczniowskiego 
Klubu Sportowego„Dwójka” 
Kamienica Polska

 O Adrian Franc – sportowiec, 
trener, zawodnik Freestyle Fo-
otball z gminy Kłomnice

 O Klub Sportowy „DRAGON” 
Janów

 O UCZNIOWSKI KLUB SPOR-
TOWY SPEEDWAY RĘDZINY

 O Paweł Wroński  – Prezes Koła 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego Mykanów

Samorządność, polityka 
społeczna

 O Marzena Maniszewska – pielę-
gniarka, samorządowiec, spo-
łecznik z gminy Janów

 O Krzysztof Matyjaszczyk – Pre-
zydent Miasta Częstochowy

 O Szymon Migoń – działacz 
społeczny, strażak OSP Stary 
Kocin, gmina Mykanów

Przedsiębiorczość
 O Piotr Bąbelewski – Dyrektor 

Zakładu Cementowani Rudniki 
– CEMEX Polska Sp. z o.o.

 O Zakład Produkcyjno-Han-
dlowy „MAJKON I” S.C. w My-
kanowie Mariola i  Andrzej 
Miśkiewicz

Inne szczególne osiągnięcia 
 i wydarzenia

 O Klub Seniora „BĄDŹMY 
RAZEM” Radostków-Kolonia, 
gmina Mykanów

 O Krzysztof Wójcik z  gminy 
Kłomnice – społecznik, wielo-
letni propagator kultury i  hi-
storii, autor wielu publikacji 
związanych z powiatem często-
chowskim

 O Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mykanowie

Osoba szczególnie zasłużona 
dla powiatu

 O Ksiądz Generał Stanisław Ro-
spondek

Warto podkreślić, że wstęp 
do filharmonii będzie odbywał 
się zgodnie z  obowiązującym 
reżimem sanitarnym. Konieczne 
będzie okazanie zaproszenia wraz 
z  wypełnionym oświadczeniem 
Covid-19.

Trafią również do naszego regionu

Nowe wozy strażackie  
dla OSP

Urząd ogłasza przetarg

Będą nowe drogi  
i chodniki

Z pomocy społecznej

Wyższe kryteria 
dochodowe do świadczeń

456 wozów ratowniczo-gaśni-
czych trafi wkrótce do 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w  całym kraju. Pojazdy 
otrzymają między innymi stra-
żacy z naszego regionu.

Wiceminister spraw wewnętrz-
nych i  administracji Maciej Wąsik 
zatwierdził zestawienie jednostek 
OSP przewidzianych do dofinan-
sowania na zakup samochodów 
ratowniczo – gaśniczych w 2022 r.

456 jednostek OSP otrzyma do-
finansowania w łącznej wysokości 
175 215 tys. zł, w tym:
• z  budżetu państwa w  ramach 

dotacji MSWiA oraz dotacji 
KSRG - 164 112 tys. zł;

• ze środków pochodzących z od-
pisów z firm ubezpieczeniowych 
- 11 103 tys. zł.

Do jednostek OSP trafią 304 
średnie samochody ratowniczo-
-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 
lekkie. Szacowana łączna wartość 
sprzętu wynosi ok. 383 mln zł.

Pojazdy otrzymają między in-
nymi strażacy z  gmin Koniecpol, 
Panki, Koziegłowy, Konopiska, 
Woźniki, Wręczyca Wielka, Ko-
szęcin, Janów, Kłobuck, Mstów 
i Poczesna.

Urząd Gminy w  Olsztynie 
ogłosił przetarg na budowę 
trzech dróg i chodnika wzdłuż 
drogi krajowej.

Przewidziana jest budowa na-
wierzchni ulicy Paderewskiego 
z kostki brukowej z obustronnymi 
chodnikami oraz zjazdy na po-
sesje. Zgodnie z oczekiwaniami lo-
kalnej społeczności, dla poprawy 
bezpieczeństwa wprowadzimy 
tam nową organizację ruchu: 
w  Paderewskiego będzie można 
wjeżdżać tylko od ul. Mstowskiej 
w  kierunku Kościelnej. W  2021 
roku Przedsiębiorstwo Wo-

dociągów i  Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego wymieniło  
w ul. Paderewskiego wodociąg.

W  zakresie przedmiotu za-
mówienia znajduje się również 
budowa przedłużenia chodnika 
dla pieszych w  Olsztynie wzdłuż 
ul. Żwirki i  Wigury od „Bie-
dronki” do istniejących domów. 
- W  ramach zadania wybudujemy 
z  kostki brukowej, oświetloną już 
ulicę Cichą w  Olsztynie, a  także 
odcinek drogi wewnętrznej  
– łącznik od ul. Karlińskiego w kie-
runku zamku - informują przed-
stawiciele Urzędu Gminy Olsztyn.

Od nowego roku obowiązują 
wyższe kryteria dochodowe 
uprawniające do świadczeń 
z pomocy społecznej. Próg do-
chodowy dla osoby samotnie 
gospodarującej wynosi 776 zł. 
W  przypadku rodzin wynosi 
600 zł w  przeliczeniu na jed-
nego członka. 

Kryteria podlegają weryfikacji 
co 3 lata, z  uwzględnieniem wy-
niku badań progu interwencji so-
cjalnej przeprowadzanego przez 
Instytut Pracy i  Spraw Socjal-
nych – ostatnia weryfikacja miała 
miejsce w 2018 roku.

Nowe kryteria dochodowe 
uprawniające do świadczeń z  po-
mocy społecznej to:
• dla osoby samotnie gospodaru-

jącej –   776 zł  (dotychczas było 
to 701 zł)

• dla osoby w  rodzinie – 600 
zł (dotychczas było to 528 zł)

Przyjęcie nowych kryteriów do-
chodowych wpływa również 
na zwiększenie następujących 
kwot świadczeń pieniężnych:

• maksymalna kwota  zasiłku sta-
łego – 719 zł (wcześniej 645 zł);

• maksymalna  i  mini-
malna  kwota  świadczenia 
pieniężnego na utrzymanie 
i  pokrycie wydatków związa-
nych z  nauką języka polskiego 
dla cudzoziemców, którzy uzy-
skali w  Rzeczypospolitej Pol-
skiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie 
na pobyt czasowy udzielone 
w  związku z  okolicznością, 
o  której mowa w  art. 159 ust. 
1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o  cudzo-
ziemcach:  kwota minimalna   
w wysokości 721 zł, kwota mak-
symalna w wysokości 1 450 zł;

• kwota stanowiąca podstawę 
ustalenia wysokości  pomocy 
pieniężnej na usamodzielnienie, 
na kontynuowanie nauki i  po-
mocy na zagospodarowanie 
w  formie rzeczowej  – w  wyso-
kości 1 837 zł

• kwota dochodu z 1ha przelicze-
niowego – w wysokości 345 zł.
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Przez ponad dwa mie-
siące w  różnych 
częściach miasta mo-
gliśmy zobaczyć 
specjalne puszki, do 
których zbierane były 
fundusze na rzecz 
s i e d m i o l e t n i e j 
Agatki. Częstocho-
wianie po raz kolejny 
udowodnili, że w  trudnych 
chwilach potrafią się z  jedno-
czyć. W  tym krótki czasie 
udało się zgromadzić ponad 
125 tysięcy złotych!

Zbiórkę pieniędzy do puszek na 
leczenie 7-letniej Agatki zainicjo-
wało Stowarzyszenie Wspólnie dla 
Częstochowie. W sumie w naszym 
mieście pojawiło się 185 puszek. 
W  zbiórkę zaangażowało się 100 
wolontariuszy. - Przy różnych oka-
zjach powtarzam, że mieszkańcy 
Częstochowy mają ogromne serca 
i ogromną wolę pomagania. Kiedy 

robią to wspólnie, okazuje się, że 
efekty przewyższają oczekiwania. 
Tak było i  w  tym przypadku – za-
znacza prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. Osiągnięty wynik jest 
imponujący. W  sumie udało się 
zebrać ponad 125 tysięcy zło-
tych. Symboliczny czek z efektem 
zbiórki odebrała już Małgorzata 
Rydz, babcia Agatki. - Jestem pod 
ogromnym wrażeniem. To, co Czę-
stochowa zrobiła... Po prostu brak 
słów – mówiła wzruszona. - Ciężko 
się prosi o pomoc i ciężko się prosi 
o  pieniądze. Chce powiedzieć 
jedno: Częstochowo jesteś wielka 
i  masz ogromne serce! Jak widać 
nie jesteśmy sami. Agata dzięki 

wam jest z nami.  Dzięki wam nadal 
jesteśmy rodziną, będziemy cie-
szyć się z  tego, że Agata wróci do 
szkoły, będziemy patrzeć jak dalej 
rośnie, zobaczymy jak jest dorosła, 
jak założy własną rodzinę i  dzieki 
wam właśnie swojej rodzinie prze-
każe to dobro, które wy jej przeka-
zaliście – podsumowała. 

Przy tej okazji przypominamy, 
że pomimo zakończenia zbiórki 
do puszek, Agatka nadal czeka na 
wsparcie mieszkańców. W  dziel-
nicy, w  której mieszka dziew-
czynka, a  więc na Północy przy 
ulicy Witosa 1, Stowarzyszenie 
Wspólnie dla Częstochowy posta-
wiło specjalne serce na nakrętki. 
Pozyskane w  ten sposób środki 
również przekazane zostaną na 
pomoc Agatce.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności

Strażacy ostrzegają

Nie wchodź na lodowa taflę!
Wzruszona babcia dziękuje za pomoc

Częstochowo jesteś wielka  
i masz ogromne serce!

Niemal każdego roku w na-
szym kraju dochodzi do 
tragedii podczas wchodzenia 
na zamarzniętą taflę lodową 
akwenów i cieków wodnych. Z 
tego też powodu często-
chowscy strażacy apelują o 
rozwagę!

Zamarznięte stawy czy jeziora 
kuszą, by urządzić na nich śli-
zgawkę. Takie zabawy mogą skoń-
czyć się tragicznie. Trzeba mieć 
świadomość, że wchodząc na za-
marznięte akweny wodne zawsze 
ryzykujemy swoim zdrowiem i ży-
ciem! Mimo że lodowa tafla z po-

zoru może wyglądać bezpiecznie, 
lód w każdej chwili może się 
skruszyć i załamać. - Apelujemy 
o rozwagę przy spacerach wokół 
akwenów oraz nie wchodzenie na 
lód na rzece, jeziorze czy zbior-
niku. Nikt nie jest w stanie osza-
cować grubości pokrywy lodowej 
- podkreślają. - Musimy pamiętać, 
że wychodząc na lód na zamarz-
niętych naturalnych akwenach, 
rzekach lub ciekach podejmujemy 
zawsze ryzyko, że lód może się za-
łamać – zaznaczają. Chcąc jeździć 
na łyżwach korzystajmy tylko ze 
zorganizowanych i nadzorowa-
nych lodowisk.

KIEDY WIDZISZ, ŻE POD KIMŚ ZARWAŁ SIĘ LÓD:
1. nie biegnij w  kierunku ofiary - lód w  tym miejscu może być słaby 

i może zarwać się również pod tobą; 
2. wezwij pomoc wybierając numer 112;
3. staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co można się trzymać, np. 

linę, gałąź, kurtkę. W ten sposób ofiara będzie mogła wydostać się 
na krawędź lodu.

GDY LÓD SIĘ POD TOBĄ ZARWIE:
1. nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój;
2. unikaj gwałtownych ruchów;
3. oszczędzaj siły na wydostanie się z wody; 
4. cały czas staraj się wzywać pomoc;
5. za wszelką cenę staraj się nie wpłynąć pod lód – to szczególnie 

ważne w  przypadku zamarzniętych wód płynących – rzek i  ka-
nałów o silnym nurcie;

6. rozłóż szeroko ręce, zwiększając kontakt z pokrywą lodową;
7. staraj się wydostać z wody – ostrożnie podciągaj się na rękach;
8. gdy wydostaniesz się na powierzchnię lodu, poruszaj się w  kie-

runku brzegu w pozycji leżącej tak, aby zmniejszyć nacisk na lód;
9. jeżeli jest taka możliwość szybko przebierz się w pożyczone suche 

ubranie.

Przedsiębiorcy z określonych 
branż, którzy ucierpieli z po-
wodu epidemii COVID-19, 
mogą wystąpić o zwolnienie z 
opłacania składek za grudzień 
2021 r., a także skorzystać ze 
świadczenia postojowego 
maksymalnie sześć razy.

Przepisy dotyczące świadczenia 
postojowego i zwolnienia ze 
składek weszły w życie 17 stycznia 
2022 r. Te rozwiązania znalazły się 
w najnowszej odsłonie tarczy an-
tykryzysowej wprowadzonej roz-
porządzeniem Rady Ministrów. O 
zwolnienie z obowiązku opłacania 
składek za grudzień 2021 r. mogą 
wystąpić podmioty oznaczone na-
stępującymi kodami PKD (Polskiej 
Klasyfikacji Działalności): 56.30.Z 
- przygotowywanie i podawanie 
napojów (podklasa ta obejmuje 
m.in. dyskoteki serwujące głównie 
napoje), 93.29.A - działalność po-
kojów zagadek, domów strachu, 
miejsc do tańczenia i w zakresie 
innych form rozrywki lub rekre-

acji organizowanych w pomiesz-
czeniach lub w innych miejscach 
o zamkniętej przestrzeni, 93.29.Z 
- pozostała działalność rozryw-
kowa i rekreacyjna.

- Aby skorzystać z tego 
wsparcia przedsiębiorca musi 
złożyć wniosek o zwolnienie z 
obowiązku opłacania należności 
z tytułu składek za grudzień 
2021 r. (RDZ-B7) oraz przekazać 
dokumenty rozliczeniowe za gru-
dzień 2021 r. do 28 lutego 2022 
r., chyba że jest zwolniony z obo-
wiązku składania deklaracji roz-
liczeniowej i imiennych raportów 
– informuje Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa śląskiego.

Przedsiębiorcy z określonych 
branż będą mogli otrzymać świad-
czenie postojowe maksymalnie 
sześć razy. Wniosek o to świad-
czenie (RSP-DD7) mogą złożyć 
najwcześniej 17 stycznia 2022 r. 
a najpóźniej w ciągu trzech mie-
sięcy od miesiąca, w którym zo-
stanie zniesiony stan epidemii.

Świadczenie postojowe sześcio-
krotnie mogą otrzymać podmioty 
oznaczone następującymi kodami 
PKD: 56.30.Z - przygotowywanie 
i podawanie napojów (podklasa 
ta obejmuje m.in. dyskoteki ser-
wujące głównie napoje), 93.29.A 
- działalność pokojów zagadek, 
domów strachu, miejsc do tań-
czenia i w zakresie innych form 
rozrywki lub rekreacji organizo-
wanych w pomieszczeniach lub 
w innych miejscach o zamkniętej 
przestrzeni, 93.29.Z - pozo-
stała działalność rozrywkowa i 
rekreacyjna. - Co ważne jeżeli 
przedsiębiorca złożył wniosek 
RSP-DD7 i otrzymał świadczenie 
postojowe już wcześniej, to teraz 
liczba świadczeń postojowych, o 
które można wystąpić zostanie 
pomniejszona. Przypominam, że 
wnioski składamy elektronicznie 
za pośrednictwem Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS – do-
daje rzeczniczka.

Do końca lutego 

Można już składać wnioski  
o wsparcie z tarczy antykryzysowej
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Galeria Jurajska zamierza się 
rozbudować. Jak udało się 
nam dowiedzieć między ulicą 
Krakowską a  Kanałem Kohna 
powstanie nowy budynek 
o  powierzchni najmu blisko 7 
tysięcy mkw.

Rozbudowa związana jest z  dy-
namicznym rozwojem Galerii 
Jurajskiej, która mimo pandemii 
ma niemal komplet najemców, a są 
jeszcze kolejni chętni. Rozwiąza-
niem będzie rozbudowa, a  kon-
kretnie budowa nowego obiektu 
o powierzchni najmu 6,8 tys. mkw. 

O  tym, jak duża będzie to inwe-
stycja świadczy fakt, że w planach 
inwestycji jest powstanie 120 no-
wych miejsc parkingowych. Nasze 
doniesienia potwierdzają właści-
ciele Galerii Jurajskiej.

- Na tym etapie możemy po-
twierdzić, że rozpoczynamy prace 
projektowe dotyczące rozwoju 
Galerii Jurajskiej. Czekamy także 
na wydanie decyzji o  warunkach 
zabudowy. Inwestor ma w planach 
stworzenie 3-kondygnacyjnego 
obiektu z  funkcją handlowo-usłu-
gową, który powstałby między ul. 
Krakowską a ul. Kanał Kohna. Po-

wierzchnia zabudowy inwestycji 
zajmie ponad 3,2 tys. m kw., z kolei 
powierzchnia najmu w  budynku 
liczyć będzie sobie ok. 6,8 tys. m 
kw. Dodatkowo powstanie także 
min. 120 nowych miejsc parkin-
gowych. Z racji tego, że inwestycja 
jest we wczesnej fazie, na razie nie 
chcemy zdradzać szczegółów do-
tyczących oferty nowej części Ga-
lerii Jurajskiej. Jedno jest pewne 
– powstaną tutaj nowe sklepy, 
a  także punkty usługowe, co zna-
cząco rozszerzy ofertę już i  tak 
największego centrum handlo-
wego w Częstochowie – informuje 
Galeria Jurajska.

Prace projektowe są na takim 
etapie, że w tej chwili nie możemy 
jeszcze zobaczyć wizualizacji no-
wego budynku, ale jego powstanie 
wydaje się kwestią czasu.

 ■ TS

aktualności

Zapomina się o tym, że palenie 
papierosów jest chorobą. Dla-
tego palacz powinien pójść do 
lekarza, który dobierze najlepszy 
sposób leczenia. To uzależnienie 
ma podwójny charakter. Z jednej 
strony palacze uzależniają się od 
zawartej w papierosach nikotyny. 
Z drugiej – od samego rytuału pa-
lenia, czyli trzymania papierosa w 
ręce, widoku wydychanego dymu, 
sytuacji towarzyskich itp. Obydwa 
powody mają olbrzymi wpływ na 
to, że palaczom tak trudno rozstać 
się z nałogiem z dnia na dzień. Ale 
jest to możliwe!

Jednym ze sposobów zwięk-
szenia szans na wygraną z papie-
rosami jest przyjmowanie leków 
hamujących głód nikotynowy, 
czyli chęć zapalenia papierosa. W 
aptece bez recepty palacze mogą 
kupić cytyzynę w tabletkach (jak 
np. Desmoxan, Tabex czy Recigar), 
łagodzącą objawy odstawienia 
papierosów. Są też leki dostępne 
na receptę, zawierające bupro-
pion lub wareniklinę. Dodatkowo 
palacze mogą wspierać się tzw. 
preparatami nikotynozastęp-
czymi, jak np. Nicorette, Niquitin 
czy Niko-Lek. Można je kupić pod 
postacią plasterków, gum czy ae-
rozoli w sprayu, także o smaku 
miętowym czy owocowym. Po-
nieważ zawierają nikotynę, przed 
ich stosowaniem konieczna jest 

konsultacja z lekarzem. Bez-
względnie powinni to zrobić pa-
lacze z nadciśnieniem, cukrzycą, 
nadczynnością tarczycy czy cho-
robą wrzodową. Przyjmowanie 
nikotyny w takich preparatach 
powoduje, że palacz nie czuje 
potrzeby zaciągnięcia się papie-
rosem. Choć nikotyna uzależnia, 
to nie jest główną przyczyną 
chorób u palaczy i nie działa rako-

twórczo. Dlatego Światowa Orga-
nizacja Zdrowia wpisała nikotynę 
w gumach i plastrach na Listę 
Leków Podstawowych, tak samo 
jak bupropion i wareniklinę.

Główną trucizną w papierosach 
jest natomiast dym, wdychany 
przez palacza i osoby wokół niego. 
Powstaje podczas spalania pa-
pierosa na popiół, wytwarzając 
przy tym substancje smoliste. Za-

warte w dymie toksyny i związki 
rakotwórcze są główną przyczyną 
chorób wśród palaczy, powodując 
m.in. nowotwory, przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc czy 
choroby sercowo-naczyniowe. Z 
każdym zaciągnięciem się papie-
rosowym dymem, palacz wciąga 
do płuc aż 7 tysięcy chemikaliów, 
z czego blisko 70 jest rakotwór-
czych. To właśnie wdychanie 
dymu jest najbardziej katastro-
falne w skutkach. 

Rzucenie palenia nie jest łatwe. 
Nawet wśród palaczy stosujących 
leki czy preparaty hamujące głód 
nikotynowy, większość wytrzy-
muje bez papierosa 2-3 miesiące. 
Potem wraca u nich ochota na 
„dymka”. Jednym z powodów jest 
to, że leki i preparaty z nikotyną 
nie zaspokajają u palacza rytuału 
palenia, czyli uzależnienia psy-
chicznego. U palacza objawia się 
ono tzw. „syndromem pustych 
rąk”, rozdrażnieniem, niepokojem, 
problemami z koncentracją, a nie-
kiedy też „zajadaniem nałogu”, 
czyli przybieraniem na wadze. 

To wtedy wielu palaczy łamie 
swoje postanowienie i wraca do 
papierosów. To olbrzymi błąd! 
Nawet gdy nie udaje się rzucić 
nałogu, jest lepsze wyjście niż 
sięganie po papierosa. Są nim 
np. urządzenia do podgrzewania 
tytoniu. Dostarczają palaczowi 

nikotynę w formie aerozolu, po-
przez podgrzanie wkładu tytonio-
wego. Najnowszym przykładem 
takich urządzeń w Polsce jest Lil 
Solid 2.0. Sam podgrzewacz nie 
spala tytoniu, dlatego palacz nie 
wdycha w nim wysoce toksycz-
nego dymu. To kolosalna różnica 
w porównaniu z paleniem papie-
rosów. Brak spalania powoduje, 
że podgrzewacz tytoniu obniża 
zawartość toksycznych i rako-
twórczych związków, które palacz 
wdychałby zaciągając się papie-
rosem. Zaspokaja przy tym nie 
tylko głód nikotynowy, ale rów-
nież „rytuał palenia”, mimo że w 
rzeczywistości nic się w nim nie 
pali. Nie powstają tu substancje 
smoliste, popiół czy cuchnący 
zapach papierosów. Dlatego w 
niektórych państwach palaczom, 
którzy nie rzucają nałogu, propo-
nuje się zastąpienie papierosów 
podgrzewaczami, tłumacząc, że 
szkodzą im mniej i że mogą ogra-
niczyć negatywne skutki zdro-
wotne. Same urządzenia obciążają 
płuca palaczy mniej niż papierosy, 
ale nie są oczywiście obojętne dla 
ich zdrowia. 

Dlatego zawsze warto wytrwać 
w postanowieniu rzucenia nałogu. 
Nagroda za sukces jest najwyższa 
z możliwych: to zdrowie, życie 
wolne od tej używki i... satysfakcja, 
że wygrało się z papierosem!

W Nowym Roku zostaw papierosy za sobą
Rzucenie papierosów to jedno z najczęstszych noworocznych postanowień Polek i Polaków. Od kilku lat widnieje na szczycie listy zmian, które chcielibyśmy wpro-
wadzić w naszym życiu. Tak, żeby wraz ze zmianą kartki w kalendarzu, zmienić też siebie – na lepsze. W Polsce papierosy pali prawie 8 milionów osób, ale chęć ich 
rzucenia wyraża tylko 12 proc. z nas. To jeden z trzech najniższych wyników w Unii Europejskiej. Są jednak sposoby pozwalające palaczom zwiększyć szanse na roz-
stanie z „dymkiem”. Nawet tym, którzy co roku obiecują sobie, że rzucą papierosy, a potem i tak do nich wracają. 
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Zaproponowali cztery inne rozwiązania

Protestują przeciwko 
wyburzeniu dworca 
kolejowego

Rozpoczęcie inwestycji w tym roku

Za pieniądze ze sprzedaży szpitala 
hutniczego powstanie nowoczesny OIOM

Powstanie nowy budynek

Galeria Jurajska będzie się 
rozbudowywać

„Nasz Dworzec. Wspólna 
Sprawa!” pod taką nazwą za-
wiązał się komitet skupiający 
znanych częstochowian, 
którzy sprzeciwiają się planom 
PKP dotyczącym wyburzenia 
dworca w Częstochowie i wy-
budowaniu znacznie 
mniejszego obiektu. W  środę 
na Placu Rady Europy przed 
dworcem zorganizowano kon-
ferencję prasową w  tej 
sprawie.

Najmocniej o  zmianę planów 
wobec dworca zabiega Grupa 
Elanex, którą podczas konferencji 
prasowej reprezentował Piotr 
Pałgan. W  skład komitetu weszli 
m.in. Włodzimierz Gidziela, repre-
zentujący Towarzystwo Przyja-
ciół Częstochowy, Stefan Rybicki, 
znany częstochowski zegarmistrz, 
radny Paweł Ruksza, konduktor 
Maciej Cała, znany filmowiec 
Krzysztof Kasprzak, Małgorzata 
Terrero-Rozmus, prezes Fundacji 
Rething oraz Piotr Strach z  Polski 
2050.

Piotr Pałgan przedstawił cztery 
proponowane rozwiązania, które 
mogłyby uchronić dworzec przed 
wyburzeniem. Pierwsze dwie to 
przejęcie dworca przez władze 
miasta lub województwa, które 

mogłyby wykorzystać dworzec 
do własnych celów związanych 
np. z kulturą. Podał tutaj przykład 
dworca w  Toruniu, w  którym taka 
operacja zakończyła się sukcesem.

Trzecie rozwiązanie to przejęcie 
dworca przez przedsiębiorców 
i  jego komercjalizacja, a  czwarty 
to przeznaczenie środków plano-
wanych na wyburzenie i  budowę 
nowego dworca na modernizację 
obecnego.

- W  lutym podczas forum oby-
watelskiego będziemy chcieli 
przedstawić koncepcję, nad którą 
pracują architekci z Grupy Elanex. 
To koncepcja zagospodarowania 
obecnego dworca, która ma po-
kazać, jakie możliwości stwarza 
budynek - mówi Piotr Pałgan.

Członkowie grupy podczas kon-
ferencji przedstawiali swoje argu-
menty za tym, aby zostawić obecny 
dworzec. Ich zdaniem nowy bu-
dynek nie byłby dworcem na miarę 
tak dużego miasta. Szkoda rów-
nież niszczyć dworzec, który wciąż 
można zagospodarować.

Piotr Pałgan przyznał, że kon-
taktował się w  sprawie budowy 
nowego dworca z  prawnikami 
i  niewykluczone, że sprawą po-
winna zająć się prokuratura lub 
NIK ze względu na możliwą niego-
spodarność. RED

W  grudniu 2021 roku  
Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny sprzedał budynek  
po dawnym szpitalu hutni-
czym na Kucelinie. Pozyskane 
w  ten sposób pieniądze 
(ponad 4,7 milionów zł) zo-
staną wydane na budowę 
nowoczesnego Oddziału In-
tensywnej Opieki Medycznej 
w szpitalu na Parkitce.

Szpital hutniczy na Kucelinie ku-
piła firma Hegelmann. Pieniądze 
pozyskane z  transakcji (4 mi-
liony 740 tysięcy zł) Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny prze-
znaczy na budowę nowoczesnego 
Oddziału Intensywnej Opieki 
Medycznej. Ma być to OIOM, 
w  którym znajdą się oddziały dla 
kobiet, mężczyzn i dzieci. - Chcie-
libyśmy, aby OIOM opuścił szpital 
na Tysiącleciu - mówi Zbigniew 

Bajkowski, dyrektor Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego.

4,7 miliona zł wystarczy na 
rozpoczęcie prac w  2022 roku, 
ale w  przyszłym na zakończenie 
przedsięwzięcia będzie potrzeb-
nych jeszcze 12-13 milionów zł, 
które szpital będzie się starał 
znaleźć lub pozyskać z  Urzędu 
Marszałkowskiego. Jeśli znajdą 
się środki inwestycja zakończy 
się w 2023 roku.

 ■ Ts
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Na stronie wydawnictwa 
„Czwarta Strona”, oprócz 
pięknej okładki książki 
„Kraina złotych kłamstw”  
i daty premiery (26 stycznia 
2022 r.) zamieszczona jest 
krótka notka biograficzna  
o autorce:

Spotkałam się z  Anią Górną i  za-
dałam młodej pisarce kilka pytań:

Teresa Szajer: W 2018 roku 
ukończyła pani kurs pisania po-
wieści Miasta Literatury UNE-
SCO w Krakowie, który przesą-
dził o tym, że zajęła się pani pi-
saniem - to już wiemy z biogra-
fii. Jednak skąd pomysł, aby wy-
brać się na taki właśnie kurs? 
Czy to spełnienie marzeń z dzie-
ciństwa?

Anna Górna: Nie do końca. Ma-
rzyłam by zostać prawniczką i tak 
też się stało, ale od wczesnych lat 
nastoletnich pisałam różne rzeczy 
do szuflady, dla własnej przyjem-
ności, nie myśląc nawet o  tym by 
coś opublikować. Na studiach zro-
biłam pierwsze podejście do po-
wieści, mój zapał okazał się jednak 
raczej słomiany. Stwierdziłam, że 
muszę do tego jeszcze dorosnąć, 
ale obiecałam sobie, że kiedyś na-
piszę książkę. 
Minęło parę lat i  zupełnie przy-
padkiem, przy okazji spraw-
dzania recenzji jakiejś książki, 
dowiedziałam się o  kursie pi-
sania powieści Miasta Literatury 
UNESCO. Pomyślałam sobie, że 
właściwie czemu nie, lepszy mo-
ment się pewnie nie trafi. Termin 
przyjmowania zgłoszeń upływał 
za dwa dni. Napisałam szybko 
opowiadanie na zadany temat i ku 
mojemu ogromnemu zdziwieniu, 
zostałam przyjęta. 

T.S.: Nakładem wydawnictwa 
Czwarta Strona ukaże się pani 
debiutancka książka pt. „Kra-
ina złotych kłamstw”. Może 
mało oryginalne będzie pyta-
nie, ale ciekawi mnie, co skło-
niło Panią do napisania właśnie 
kryminału?
A.G.:To, że sama jestem ich wierną 
czytelniczką. Ani przez moment 
nie wahałam się jakiego gatunku 
się podejmę. To musiał być kry-
minał.

T.S.: Skąd czerpała pani inspira-
cje do napisania tej książki? Czy 
to historia oparta na prawdzi-
wych wydarzeniach, czy tylko 
fikcja literacka?
Fikcja oparta bardzo luźno o dwie 
faktyczne sprawy. Zaczerpnęłam 

z  nich kilka szczegółów, ale 
wszystko inne to już wytwór mojej 
wyobraźni.  

T.S.: Ile czasu zajęło pani napi-
sanie tej książki?
A.G.: Jakieś trzy lata, ale zda-
rzyły mi się w  tym czasie dłuższe 
przerwy.

T.S.: Jak przebiegł proces two-
rzenia tej książki? Czy stworzo-
ny został na początku jakiś 
szkic fabularny, scenariusz, czy 
pisała pani na tzw. żywioł, nie 
trzymając się żadnego planu? 
Czy od początku wiedziała pani, 
jak zakończy się ta historia?
A.G.: Od początku wiedziałam 
jak wszystko się skończy. Za-
częłam od planu książki, scena 
po scenie. Chciałam zbudować 
całą układankę, by potem roze-
brać ją na części i mam nadzieję, 
że udało mi się rozrzucić je 
w  taki sposób, by czytelnik miał 
jak największą frajdę z  rozwią-
zywania łamigłówki. 

T.S.: Książka opowiada o męż-
czyźnie, który został oskarżony 
o zabicie swojej partnerki, mimo 
że prokurator nie miał dosta-
tecznych dowodów. To jednak 
nie tylko kryminalna zagadka, 
ale książka opowiadająca o na-
szych uprzedzeniach i wydawa-
niu zbyt pochopnych wniosków...
A.G.: Tak, zleceniodawcą głów-
nego bohatera jest Jack Harford, 
mężczyzna, którego piętnaście 
lat temu oskarżono o  zabójstwo 
i  choć prokuratura oddaliła za-
rzuty, to w  oczach opinii pu-
blicznej Harford był wtedy winny. 
Punktem wyjścia mojej powieści 
jest pytanie, czy możemy wyzbyć 
się uprzedzeń, gdy w  otoczeniu 
osoby, która żyje w  cieniu takich 
oskarżeń, znów dochodzi do czy-
jegoś zniknięcia. Czy możemy wie-
rzyć komuś, kogo świat uważa za 
kłamcę.
Piotr Sauer, główny bohater, ma 

trudne zadanie. Musi wyjaśnić 
sprawę, choć nie ma pewności czy 
nie został zaangażowany przez 
mordercę, który zaangażował go, 
by znalazł kozła ofiarnego na jego 
miejsce. Czy jego zleceniodawca 
jest autentycznie niewinny. 
Choć są bardzo różni, Sauer 
i  Harford obydwoje wyjechali do 
Szwajcarii by odciąć się od swojej 
przeszłości i  zacząć wszystko od 
nowa i nie chcę tutaj za dużo zdra-
dzać, ale żadnemu z nich się to nie 
udało. Czasem wszędzie dobrze, 
gdzie nas nie ma, ale jeśli nie roz-
prawimy się ze swoimi demonami, 
one i  tak nas dogonią. To też jest 
motyw przewijający się w  mojej 
powieści.

T.S.: „Kraina złotych kłamstw” 
to książka, której akcja toczy 
się głównie w Zurychu. Czy to 
miasto wybrała pani przypadko-
wo? Dlaczego Zurych, a nie Czę-
stochowa czy Kraków?
A.G.: Szwajcaria to bardzo bez-
pieczny kraj, a mimo wszystko do-
chodzi w niej nieraz do straszliwie 
brutalnych zbrodni. Ten kontrast 
wydał mi się ciekawy, a  przez to, 
że tam mieszkam, wybór miejsca 
był zwyczajnie wygodny. 

T.S.: Nie boi się pani krytyki? 
Kryminały wywołują różne re-
akcje u czytelników. Jedni z nich 
drwią, inni krytykują, jeszcze 
inni są obojętni. Oczywiście nie 
brakuje też osób, które uwiel-
biają ten gatunek.
A.G.: Wydanie książki, w  jakim-
kolwiek gatunku to odsłonięcie 
siebie. Pierwsze przedpremie-
rowe recenzje są na razie bardzo 
przychylne, ale oczywiście liczę 
się z tym, że spotkam się z krytyką. 
Czas pokaże jak bardzo jestem na 
nią odporna.

T.S.: Czy uważa pani, że przy pi-
saniu książek potrzebna jest 
dyscyplina i systematyczność? 
Jak przebiegała praca nad tą 

książką - czy była wypadkową 
spontanicznych decyzji i możli-
wości czasowych, czy raczej 
ciężka, systematyczna praca?
A.G.: Zdecydowanie to drugie. 
Gdybym miała pisać tylko kiedy 
najdzie mnie na to ochota, ta 
książka by nie powstała. Na kurs 
Miasta Literatury UNESCO tra-
fiłam kiedy miałam kilka miesięcy 
przerwy w  pracy zawodowej, nie 
miałam jeszcze rodziny, więc mo-
głam się w  pełni temu poświęcać. 
Kończyłam pisać Krainę Złotych 
Kłamstw w  czasie drzemek kilku-
miesięcznej córki, a potem już pra-
cując na pełen etat, wieczorami, 
gdy szła spać.

T.S.: Co pomaga pani w pracy 
twórczej, a co przeszkadza i roz-
prasza?
A.G.: Najbardziej pomaga mi 
krótki termin i  wyłączenie wifi 
w laptopie. Czasami chcąc spraw-
dzić jedną rzecz można stracić 
dwie godziny gdzieś w czeluściach 
Internetu, więc zauważyłam, że 
blokowanie takich rozpraszaczy 
wpływa pozytywnie na moją pro-
duktywność. 

T.S.: Czy według pani istnieje 
coś takiego jak wena, natchnie-
nie, czy też odwrotnie niemoc 
twórcza? A może te zjawiska 
wymyślono, by pisarze mogli 
usprawiedliwić brak pomysłów? 
Czy doświadczyła pani któregoś 
z tych zjawisk?
A.G.: Wena to dla mnie te rzadkie 
momenty, kiedy zapala się ża-
rówka nad głową, historia sama 
płynie i  bohaterowie przejmują 
stery. Ale większość czasu przy 
pisaniu książki to po prostu stu-
kanie w  klawisze, godziny, które 
trzeba wysiedzieć, by popchnąć 
tekst do przodu. Mam wrażenie, 
że największym wrogiem pisarzy 
jest dziś prokrastynacja, a  nie 
brak weny. Zwykle pomysłów nie 
brakuje, gorzej z ich realizacją. Po-
trzeba dużo samodyscypliny. 

T.S.: Czy pracuje już nad nową 
książką? Czy napisze pani książ-
kę z innego gatunku? Do jakie-
go gatunku nigdy pani nie się-
gnie?
A.G.: Tak, pracuję nad następnym 
tomem serii o  Piotrze Sauerze. 
Myślę, że w  najbliższych latach 
będę trzymać się kryminałów. 

T.S.: Gdyby pani mogła wcielić 
się w rolę krytyka, to jak oceni-
łaby pani swoją książkę? Dla-
czego warto ją kupić i przeczy-
tać?
A.G.: To pewnie niezbyt orygi-
nalne, ale pisałam książkę, którą 
sama chciałabym przeczytać, 
a  lubię mroczne, gęste kryminały 
z  dobrze przemyślanym wąt-
kiem obyczajowym i  bohaterami, 
którym się kibicuje. Jeśli ktoś 
lubi klasyczne detektywistyczne 
historie i  ma ochotę wybrać się 
w  czytelniczą podróż do Szwaj-
carii, to myślę, że moja powieść 
może mu się spodobać.

T.S.: Jakich pisarzy, szczególnie 
polskich, ceni pani sobie najbar-
dziej? Którą książkę przeczyta-

ną w ostatnim czasie poleciłaby 
pani czytelnikom?
A.G.: Jestem jedną z  osób, które 
ubolewają, że Zygmunt Miło-
szewski porzucił serię o  Szackim. 
Bardzo cenię też cykl Roberta Ma-
łeckiego z  Bernardem Grossem, 
to świetne książki. Z  zagranicz-
nych zachwyciła mnie ostatnio 
Jane Harper, czytam wszystko, co 
wydaje. Urzeka mnie oszczędność 
środków wyrazu i klimatyczna at-
mosfera tych powieści. 

T.S.: I na koniec, co pani sądzi 
o tym cytacie… Amerykański pi-
sarz Jeffery Deaver w jednym 
z wywiadów został zapytany, 
czy nie myślał o porzuceniu pi-
sania, kiedy pierwsze powieści 
zostały uznane za nieudane. Od-
powiedział: „Z pisaniem jest tro-
chę jak z produkcją samocho-
dów, nie ma w tym nic magicz-
nego. Jeśli firma wypuszcza mo-
del, w którym coś jest nie tak, 
ludzie go nie kupują. Dlatego 
musi się zastanowić, co zmienić, 
aby kolejny został kupiony. I tak 
właśnie podszedłem do proble-
mu, zastanowiłem się, co było 
nie tak z moimi pierwszymi 
książkami i starałem się to 
zmienić. Ale nigdy nie myślałem 
o tym, żeby przestać”.
A.G.: To bardzo analityczne po-
dejście i  w  pewnym stopniu mam 
podobnie. Podczas kursu pisania 
miałam okazję testować pierwsze 
rozdziały mojej powieści na innych 
uczestnikach. Potrzebowałam 
paru podejść, by odbiór zgrał się 
z tym, co chciałam przekazać.
Pierwszą połowę książki wyrzu-
ciłam do kosza i  napisałam ją od 
nowa. Biorąc pod uwagę, że całość 
ma 600 stron, te pierwsze trzysta 
trochę mnie zabolało, ale myślę, że 
było warto. Okazało się, że historia 
będzie znacznie ciekawsza, jeśli 
rozpocznę ją w innym momencie. 
Te trzy lata, które spędziłam nad 
Krainą Złotych Kłamstw, dużo 
mnie nauczyły. Pisząc tę powieść, 
uczyłam się pisania w  ogóle. Do-
prowadziłam ją do takiej wersji, 
gdy czułam, że dałam z  siebie 
wszystko i  teraz tylko doświad-
czony redaktor mógłby mi pomóc. 
Na szczęście książka spotkała się 
z  pozytywną reakcją kilku wy-
dawców i  mogłam doszlifować ją 
już pod okiem profesjonalistów.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

Przygotujcie się na olbrzymią dawkę emocji!

„Kraina złotych kłamstw” 
- porywający kryminalny debiut częstochowianki

Anna Górna urodzona w 1988 roku 
w Częstochowie. Prawniczka, ab-
solwentka Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Od 2014 roku mieszka  
i pracuje w Szwajcarii. Specjalizuje 
się w negocjacjach biznesowych  
w branży farmaceutycznej. Prywatnie 
miłośniczka muzyki rockowej, jogi  
i podróżowania szlakiem dobrego wina. 
Po dwóch lampkach mówi płynnie po 
włosku. Kraina złotych kłamstw to jej 
literacki debiut.

Spotkanie autorskie  
z Anną Górną zaplanowano 
na piątek, 28 stycznia  
w Ośrodku Promocji Kul-
tury Gaude Mater. 
Początek o godzinie 19.00.

Anna Górna
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Są oficjalne wytyczne dla orga-
nizatorów wypoczynku dzieci 
i  młodzieży. Procedury mają 
ograniczyć ryzyko zakażenia   
COVID-19 najmłodszych oraz 
kadry podczas ferii zimowych.

W  ostatnim czasie obserwu-
jemy wyraźny wzrost zakażeń, 
któremu towarzyszy zwiększona 
liczba zajętych łóżek oraz re-
spiratorów i  przede wszystkim 
wzrost liczby zgonów. W  związku 
z  feriami zimowymi Ministerstwo 
Edukacji i  Nauki, współpracując 
z  Głównym Inspektorem Sani-
tarnym i Ministerstwem Zdrowia, 
opracowało wytyczne, które 
obowiązują organizatorów tego-
rocznego wypoczynku zimowego 
dzieci i  młodzieży. Opisana zo-
stała zarówno organizacja bazy 
noclegowej, wyżywienia, wyposa-
żenia w  środki ochrony osobistej, 
jak również procedura postępo-
wania w  sytuacji podejrzenia za-
każeniem koronawirusem wśród 
uczestników. W  wytycznych 
znalazły się też zalecenia dla ro-
dziców, którzy zdecydują się wy-
słać swoje dziecko na zimowisko.

Wypoczynek może być zorgani-
zowany tylko w obiektach, bazach 
i miejscach spełniających warunki 
bezpieczeństwa, a  w  trakcie jego 
trwania należy ograniczyć odwie-
dziny ze strony osób z  zewnątrz. 
Organizator ma zapewnić odpo-
wiednią liczbę miejsc noclego-
wych przy założeniu, że w jednym 
pokoju są uczestnicy z  tej samej 
grupy, w  której prowadzi się za-
jęcia, przy czym na jedną osobę 

zakwaterowaną w  jednym pokoju 
musi przypadać co najmniej 3,5 
m². Musi też dysponować infra-
strukturą obiektu umożliwiającą 
zapewnienie izolacji osobom z ob-
jawami wskazującymi na wystą-
pienie infekcji oraz zapewnić stałą 
obecność pielęgniarki lub możli-
wość szybkiej konsultacji z ratow-
nikiem medycznym czy lekarzem.

Podczas jedzenia powinien być 
zachowany dystans pomiędzy 
uczestnikami. Jeżeli jest to moż-
liwe, przy stoliku powinni siedzieć 
uczestnicy z  tej samej grupy wy-
chowawczej. Rekomendowane 
jest zmianowe wydawanie po-
siłków, a  po każdej grupie należy 
dokładnie zdezynfekować blaty 
stołów i poręcze krzeseł.

Przebywanie w  ogólnodostęp-
nych miejscach, typowych dla 
wypoczynku zimowego, takich 
jak stoki narciarskie, powinno 
być zapewnione w  sposób ogra-
niczający bezpośredni kontakt 

z  osobami trzecimi, przez wyzna-
czenie przestrzeni dla konkretnej 
grupy. Organizator wypoczynku 
ma traktować dziecko, o ile nie ma 
potwierdzonej certyfikatem infor-
macji o  jego zaszczepieniu, jako 
osobę nieszczepioną.

Uczestnicy wypoczynku powinni 
w  dniu wyjazdu być zdrowi, co 
pisemnie poświadczają ich opie-
kunowi prawni. Muszą być też 
przygotowani do stosowania się do 
wytycznych i  regulaminów uczest-
nictwa związanych z zachowaniem 
dystansu społecznego i  z  prze-
strzeganiem obowiązujących 
w  tym zakresie przepisów i  zasad 
higieny. Za wyposażenie uczest-
ników w  środki ochrony osobistej 
odpowiadają ich opiekunowie 
prawni.

W  miarę możliwości nie na-
leży angażować do prowadzenia 
zajęć z  uczestnikami wypoczynku 
i  innej aktywności kadry powyżej 
60. roku życia.

zdrowie

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Częstochowa

W których aptekach 
możemy się zaszczepić?

Poznaj wytyczne

Jak zorganizować wypoczynek 
w dobie pandemii?

Masz daleko do szpitala lub 
przychodni, gdzie jest punkt 
szczepień? Jeśli chcesz, mo-
żesz zaszczepić się również 
w aptece. Sprawdziliśmy, gdzie 
w  Częstochowie można to 
zrobić. 

Wykaz aptek ogólnodostępnych, 
w  których są przeprowadzane 
szczepienia ochronne przeciwko 
COVID-19 znajdziemy na stronie 
https://www.gov.pl/web/szczepi-
mysie/mapa-punktow-szczepien#/

W  naszym regionie szczepienia 
ochronne przeciwko COVID-19 są 
przeprowadzane w  niżej wymie-
nionych aptekach ogólnodostęp-
nych (opracowano na podstawie 
„Wykazu podmiotów udzielają-
cych świadczeń opieki zdrowotnej 
w  związku z  przeciwdziałaniem 
COVID-19” opublikowanego 
przez Dyrektora Śląskiego Od-
działu Wojewódzkiego NFZ):
    1. Apteka Nowa Farmacja 

w Centrum Medycznym Klara 
Częstochowa 42-202,  
Wały Dwernickiego 43/45

    2. Super-Pharm Apteka 
Częstochowa 42-202, 
 Al. Wojska Polskiego 207

    3. Apteka Lekosfera DGA25 
Lubliniec 42-700,  
Marii Curie Skłodowskiej 3

    4. Apteka Zdrowit 
Częstochowa 42-200,  
Inwalidów Wojennych 3

    5. Apteka przy Rondzie 
Częstochowa 42-200,  
Aleja Wolności 68

    6. Apteka w Niegowie 
Niegowa 42-320,  
Sobieskiego 20

    7. Apteka 4 Pory Roku 
Częstochowa 42-200,  
Warszawska 2/14

    8. Apteka Ogólnodostępna 
Przemysław Sucharkiewicz 
Herby 42-284, Lubliniecka 43

    9. Apteka Ogólnodostępna 
Koniecpol 42-230,  
Armii Krajowej 8

    10. Apteka Ogólnodostępna 
Konopiska 42-274,  
Częstochowska 1

    11. Apteka Gemini 
Lubliniec 42-700,  
Karola Miarki 15h

    12. Apteka Gemini 
Częstochowa 42-200,  
Kiedrzyńska 134

    13. Apteka Gemini 
Częstochowa 42-220, Aleja 
Najświętszej Maryi Panny 18

    14. Apteka „Niezapominajka dla 
całej rodziny” 
Myszków 42-300,  
Sikorskiego 16

    15. ZIKO Apteka 
Częstochowa 42-217,  
Aleja Wolności 4

    16. ZIKO Apteka 
Myszków 42-300, Pułaskiego 
6A

    17. Apteka w Przychodni 
Częstochowa 42-271, Kopal-
niana 4

    18. Apteka Słoneczna 
Częstochowa 42-202, Gen. 
Ignacego Prądzyńskiego 1

    19. Apteka 
Stary Cykarzew 42-231, 

Częstochowska35
    20. Apteka Farmacja 24 

Myszków 42-300, 3 Maja 12
    21. Kolorowa Apteka Sezam 

Częstochowa 42-216, Aleja 
Niepodległości 39A

    22. Apteka Arnika 
Lubliniec 42-700, Targowa 4

    23. Apteka Aronia 
Częstochowa 42-200,  
Bohaterów Katynia 25A/5

    24. Apteka Osiedlowa 
Częstochowa 42-216,  
Aleja Niepodległości 27

    25. Apteka Dbam o Zdrowie 
Nowa Wieś 42-262, Kra-
kowska 10

    26. Apteka Bursztynowa 
Częstochowa 42-202, Aleja 
Najświętszej Maryi Panny 24

    27. Apteka 
Częstochowa 42-200,  
Ignacego Mościckiego 7

    28. Apteka 
Częstochowa 42-202,  
Józefa Mehoffera 61

    29. Apteka 
Częstochowa 42-202,  
Brzozowa 2/8

    30. Apteka  
Częstochowa 42-229,  
Władysława Orkana 93

    31. Apteka 
Częstochowa 42-208,  
Jesienna 44

Zapowiedź ministra

Będzie większy dostęp do testów?
- Chcemy zwiększyć po-
wszechność testowania 
i  zmienić procedurę prowa-
dzenia pacjenta – powiedział 
minister zdrowia Adam Nie-
dzielski. Resort przymierza 
się, aby możliwość testowania 
była w  każdej aptece w  całej 
Polsce. 

- W tej chwili pracujemy nad tym, 
żeby dostępność testowania była 
możliwa w każdej aptece w Polsce. 
Tak, żeby każdy obywatel mógł 
wejść do apteki – przechodząc 
albo mając kiepskie samopoczucie 
– i wykonać test antygenowy – po-
wiedział Niedzielski.

Dodał, że wynik testu będzie 
wpisany do centralnej bazy, aby 
można było obejmować osoby za-
każone nadzorem epidemicznym.

Niedzielski poinformował 
ponadto, że w  ramach opieki 
przedszpitalnej prowadzonej na 
poziomie POZ, czyli przez lekarzy 
rodzinnych resort będzie chciał 
zmienić procedurę prowadzenia 
pacjenta, która – jak zaznaczył 
– w  tej chwili jest regulowana 
rozporządzeniem. - Obowiązek 

po stronie lekarza rodzinnego 
dotyczy wykonania teleporady. 
Będziemy chcieli, żeby w  pewnej 
grupie wiekowej ten obowiązek 
absolutnie był skojarzony z  ko-
niecznością bezpośredniego ba-
dania – zapowiedział szef MZ.

Dodał, że NFZ i  inne służby 
kontrolne podległe ministrowi 
zdrowia, w tym Rzecznik Praw Pa-
cjenta, „będą reagowały na każde 
ograniczenie dostępności świad-
czeń ze strony POZ”. - W  tej fali 
na pewno opieka przedszpitalna 
ma do odegrania zdecydowanie 
większa rolę niż było to w  po-
przednich falach – ocenił.

W  ocenie ministra nadchodząca 
fala „będzie się charakteryzo-
wała – przynajmniej przyjmując 
założenia, które obserwujemy 
w  innych krajach – mniejszą sto-
sunkowo presją na szpitalnictwo, 
mówię o odsetku osób trafiających 
do szpitali, które są zakażone. Ale 
to wymaga przede wszystkim 
wzmocnienia opieki przedszpi-
talnej” – mówił. - Dlatego przed 
świętami, razem z  panią prof. 
Agnieszką Mastalerz-Migas 
przedstawiliśmy wytyczne doty-

czące opieki przedszpitalnej pro-
wadzonej na poziomie POZ, czyli 
przez lekarzy rodzinnych. Te wy-
tyczne zostały powszechnie roz-
dystrybuowane. Są przekazane 
w  formie komunikatu do wszyst-
kich przychodni i  są dostępne na 
stronach internetowych – powie-
dział.

Odnosząc się do pytania dzien-
nikarzy o  ewentualne obniżenie 
limitów pandemicznych z  30 
proc. do zera tak, żeby można 
było do lokali wpuszczać wy-
łącznie na podstawie istniejących 
certyfikatów poświadczających 
szczepienie, ozdrowienie lub ne-
gatywny test na COVID-19 za-
znaczył, że taki scenariusz jest 
rozpatrywany. - Tutaj czekamy 
na uchwalenie ustawy, bo ona 
jest kluczem – ocenił. - Cały czas 
podkreślam, że ta ustawa jest klu-
czowym narzędziem do walki, bo 
w  tej chwili mamy określone li-
mity, ale, jak wszyscy wiemy, z ich 
przestrzeganiem jest problem 
i  ustawa na pewno by wiele w  tej 
sprawie wyjaśniła i po prostu zdję-
łaby wątpliwości, które pojawiają 
się z różnych stron – podsumował.

Kwestionariusz  
przed szczepieniem

Przed szczepieniem trzeba wy-
pełnić kwestionariusz wywiadu 
wstępnego, który jest podstawą 
do zakwalifikowania do szcze-
pienia przez pracownika me-
dycznego.
Kwestionariusz dla osoby doro-
słej można:
- wypełnić na swoim Interne-

towym Koncie Pacjenta
- pobrać, wydrukować i wypełnić 

w domu, po czym zabrać ze 
sobą na szczepienie

- wypełnić na miejscu, w punkcie 
szczepień.

Kwestionariusz dla osoby 
niepełnoletniej, tj. 16-17 lat, 
można:
- pobrać, wydrukować i wypełnić 

w domu lub
- wypełnić na miejscu.
Kwestionariusz osoby niepeł-
noletniej, tj. 16-17 lat, wypełnia 
i podpisuje rodzic lub opiekun.

Po szczepieniu należy odczekać 
15 minut we wskazanym miejscu.

Jeśli chcesz się zaszczepić  
w aptece, umów się na termin:

• korzystając z bezpłatnej, cało-
dobowej infolinii: 989

• rejestrując się elektro-
nicznie przez e-rejestrację na 
stronie pacjent.gov.pl

• kontaktując się w sposób 
bezpośredni z wybranym 
punktem szczepień.

Szczepienie w aptece wykonuje 
przeszkolony farmaceuta.

Ważne: w  aptekach nie po-
winny być szczepione osoby, 
które wymagają kwalifikacji le-
karskiej, tj. narażone na NOP.
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Wkrótce będzie musiał za to odpowiedzieć

Prowadził pod wpływem 
narkotyków

Lubliniec

Jechał 99 km/h w zabudowanym. 
Zapłaci 1000 zł mandatu

Straż miejska

Kradli metalowe elementy  
z terenu byłej elektrociepłowni

Do 10 lat więzienia grozi 23-latkowi, 
którego zatrzymali lublinieccy poli-
cjanci. W  trakcie kontroli drogowej 
okazało się, że mieszkaniec powiatu 
myszkowskiego usiadł za kierownicą 
hondy, będąc pod wpływem narko-
tyków. Dodatkowo, w  jego pojeździe 
mundurowi znaleźli blisko ćwierć kilo-
grama amfetaminy.

Na terenie Woźnik lublinieccy poli-
cjanci zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego hondą. W  trakcie czynności 
mundurowi zwrócili uwagę na nerwowe 
zachowania siedzącego za kierownicą 23-
latka. Przeprowadzone na miejscu inter-
wencji badanie wykazało, że mężczyzna 
usiadł za kierownicą hondy po narkoty-
kach. W  szpitalu została od niego pobrana 
krew do dalszych badań.

Dodatkowo mundurowi sprawdzili wnę-
trze pojazdu, w  którym znaleźli kilka 
opakowań zawierających znaczne ilości 
częściowo zbrylonego, białego proszku. 
Po zbadaniu substancji testerem narkoty-
kowym okazało się, że była to amfetamina. 
Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 
ćwierć kilograma narkotyku, z  którego 

można sporządzić blisko 2,5 tys. porcji di-
lerskich.

Mieszkaniec powiatu myszkowskiego zo-
stał zatrzymany, a  zebrany w  tej sprawie 
przez mundurowych materiał dowodowy 
dał podstawy do przedstawienia mu za-
rzutów posiadania znacznej ilości narko-
tyków i  jazdy pod wpływem narkotyków. 
Prokurator zastosował wobec niego poli-
cyjny dozór oraz poręczenie majątkowe. 
Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem. 
Za czyny, których się dopuścił, grozi mu 
kara do 10 lat więzienia.

 ■ kg

Wysoka prędkość to częsta przyczyna 
wypadków. Choć wprowadzone od 1 
stycznia 2022 roku zmiany w taryfika-
torze przewidują wyższe grzywny za 
najbardziej niebezpieczne wykro-
czenia na drodze to ciągle znajdują się 
kierujący, którzy w sposób drastyczny 
naruszają obowiązujące przepisy. 
Tylko w  ten weekend dwóch kie-
rowców w  powiecie lublinieckim 
zostało ukaranych mandatami w  wy-
sokości tysiąca zł.

Po wejściu w  życie nowych przepisów 
znacznie zwiększających wysokość grzy-
wien za najbardziej niebezpieczne wykro-
czenia na drodze wielu kierujących zdjęło 
nogę z  gazu. Niestety wciąż zdarzają się 
kierowcy, którzy za nic mają obowiązujące 

przepisy, w tym obowiązujące ograniczenia 
prędkości.

W  miniony weekend na drogach powiatu 
lublinieckiego, za znaczne przekroczenie 
dozwolonej prędkości dwóch kierujących 
otrzymało wysokie mandaty karne przewi-
dziane w  nowym taryfikatorze. W  sobotę 
15 stycznia, w miejscowości Brusiek kieru-
jący nissanem w  obszarze zabudowanym 
poruszał się z prędkością 99 km/h.

Mieszkaniec powiatu tarnogórskiego 
otrzymał mandat w  wysokości 1 tysiąca 
złotych, a  jego konto powiększyło się o  8 
punktów karnych. Taka sama kara spotkała 
następnego dnia mieszkankę Lublińca, 
która w  Lisowie, siedząc za kierownicą 
opla, przekroczyła dopuszczalna prędkość 
o 45 km/h.

 ■ Red

Częstochowscy strażnicy miejscy zła-
pali na gorącym uczynku złodziei, 
którzy wynosili elementy metalowe 
z terenu dawnej elektrociepłowni przy 
ul. Mirowskiej.

Pracownicy Straży Miejskiej z  referatu 
miejskiego monitoringu zauważyli trzech 
mężczyzn, którzy wynosili elementy me-
talowe z  terenu dawnej elektrociepłowni 
przy ul. Mirowskiej. Powiadomieni funkcjo-
nariusze szybko ujęli sprawców kradzieży. 
Mężczyźni mieli przy sobie wózek ze skra-
dzionym złomem. Strażnicy miejscy prze-
kazali sprawców w  ręce funkcjonariuszy 
z IV KP. Złodzieje muszą liczyć się odpowie-
dzialnością za swój czyn.  kg

Powiat kłobucki

Krewcy bracia skazani  
na więzienie

Częstochowa

Odzyskali skradzione rowery. 
Trzech złodziei było nieletnich

Policja ostrzega

Spadający z plandeki lód 
uszkodził pojazd ciężarowy

W  Sądzie Okręgowym w  Często-
chowie dwaj bracia z  Długiego Kąta 
(w  powiecie kłobuckim) oskarżeni 
o  usiłowanie zabójstwa Wojciecha P. 
z Wręczycy Wielkiej usłyszeli wyroki. 
Dawid S. dostał 6 lat, Grzegorz S. 4 lata. 
Proces toczył się za zamkniętymi 
drzwiami.

10 czerwca 2020 roku do domu Woj-
ciecha P. we Wręczycy Wielkiej wtargnęli 
dwaj bracia, dotkliwie  pobili mężczyznę 
na oczach jego 9-letniej córki.  Bandyci za-
dawali ciosy nożem i  rozbitą, szklaną bu-
telką, po wszystkim w pośpiechu odjechali 
samochodem marki Chrysler w nieznanym 
kierunku. Ranny mężczyzna w  ciężkim, 
zagrażającym życiu stanie trafił do Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w  Częstochowie. Motywem napaści miała 
być zazdrość o  kobietę – żonę młodszego 
z braci.

Pijani bracia szybko trafili w  ręce policji, 
po spowodowaniu kolizji drogowej. Jeden 
z  nich miał niespełna 3 promile alkoholu 

w  wydychanym powietrzu,   drugi ponad 3 
promile, dodatkowo okazało się, że Dawid 
S. dopuścił się napaści w  czasie przerwy 
w  odbywaniu kary pozbawienia wolności 
w zakładzie karnym – trzy dni przed zdarze-
niem wyszedł z więzienia. Następnego dnia 
po brutalnej napaści Grzegorz S. i  Dawid 
S. usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa, 
młodszy Dawid S. popełnił przestępstwo 
w  warunkach recydywy, usłyszał także 
zarzut kierowania samochodem w  stanie 
nietrzeźwości, posiadając dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
Mężczyźni trafili do aresztu.

Przed Sądem Okręgowym zapadł wyrok 
w  sprawie krewkich braci. – Sąd zmienił 
kwalifikację czynu z  usiłowania zabójstwa 
na pobicie z  użyciem niebezpiecznego na-
rzędzia – informuje s. Dominik Bogacz, 
rzecznik prasowy SO w Częstochowie.

Dawid S. został skazany na 6 lat więzienia 
i  dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, 
Grzegorz S. dostał 4 lata pozbawienia wol-
ności. Wyrok nie jest prawomocny.

 ■ bea

Częstochowscy policjanci zatrzymali 
czterech złodziei, którzy ukradli ro-
wery z bloku w centrum miasta. Jeden 
z  nich usłyszał już zarzuty. Jego nie-
letni koledzy natomiast odpowiedzą 
za swój czyn przed sądem rodzinnym.

Do kradzieży doszło 6 stycznia w centrum 
Częstochowy. Z  klatki schodowej jednego 
z bloków zostały skradzione 2 rowery. Jed-
noślady nie były niczym zabezpieczone, 
tylko pozostawione w  korytarzu na II pię-

trze budynku. Policjanci przeprowadzili 
szereg czynności operacyjnych, by znaleźć 
sprawców i odzyskać skradzione mienie.

Po tygodniu wpadli na trop 17-letniego 
mieszkańca Częstochowy, który brał udział 
w  tym przestępczym procederze. Po nitce 
do kłębka dotarli również do jego kolegów 
w  wieku 16, 17 i  19 lat. Najstarszy z  nich 
usłyszał już zarzut kradzieży, za co grozi 
mu do 5 lat pozbawienia wolności. Nieletni 
sprawcy czynu karalnego odpowiedzą za 
kradzież przed sądem rodzinnym.

O tym jak niebezpieczny może być spa-
dający z  pojazdów lód, przekonał się 
kierowca ciężarowego mercedesa. 
Podczas manewru wymijania, z dachu 
innej ciężarówki spadł lód i  uderzył 
w  jego pojazd. Na szczęście kierują-
cemu nic się nie stało, a  uszkodzeniu 
uległa jedynie przednia lampa ciągnika 
siodłowego.

Dyżurny lublinieckiej komendy policji 
otrzymał informację o zdarzeniu drogowym 
na drodze wojewódzkiej numer 789. Ze 
wstępnych ustaleń wynikało, że na odcinku 
pomiędzy Woźnikami a  Koziegłowami, 
podczas wymijania się dwóch pojazdów cię-
żarowych, z plandeki jednego z nich spadła 
tafla lodu uderzając w  przód mercedesa. 
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, 
a  spadający lód uszkodził jedynie przednią 
lampę ciągnika siodłowego. Kierowca cię-
żarówki, z  którego spadła bryła lodu naj-
prawdopodobniej nawet nie zauważył tego 
faktu, bo nawet się nie zatrzymał i odjechał 
z  miejsca zdarzenia. Policjanci prowadzą 
czynności w  kierunku ustalenia sprawcy 

kolizji, który zgodnie z  nowym taryfika-
torem musi się liczyć z wysokim mandatem.

Funkcjonariusze przypominają, że art.. 66 
Prawa o  ruchu drogowym nakłada na  kie-
rowcę obowiązek utrzymania pojazdu 
w takim stanie, aby korzystanie z niego nie 
zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadą-
cych lub innych uczestników ruchu drogo-
wego i nie narażało kogokolwiek na szkodę. 
Tak więc wszyscy kierowcy zobowiązani 
są do usuwania śniegu i  lodu ze swoich 
pojazdów, a  kierowcy ciężarówek powinni 
dokładnie usunąć zalegający śnieg i  lód 
z plandek i zabudowań przyczep i naczep – 
szczególnie po dłuższym postoju.

Za niedopatrzenie tego obowiązku kie-
rujący może zostać ukarany mandatem 
karnym  lub wnioskiem do sądu  o  jego 
ukaranie.  Jeśli w  wyniku zaniedbania spa-
dający lód będzie przyczyną wypadku, kie-
rującemu grozi również odpowiedzialność 
karna. Za spowodowanie wypadku kodeks 
karny przewiduje karę pozbawienia wol-
ności do lat 3, a  jeśli w  wyniku wypadku 
ktoś poniesie śmierć - nawet do lat 8.
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Rok 2020 zapisał się wielkimi zgło-
skami na kartach kroniki sportowej 
Prusa. Dziewczęta i chłopcy kilka-
krotnie stawali na podium Miejskiej 
Licealiady Młodzieży Szkolnej zor-
ganizowanej przez Urząd Miasta 
i Szkolny Związek Sportowy w 
Częstochowie, pozostawiając w 
tyle swoich rywali. Na szczególne 
uznanie zasługują Matylda Strą-
czyńska i Krystian Pawłowski, 
zdobywcy złotych krążków w ły-
żwiarstwie szybkim oraz drużyna 
chłopców, która w tej dyscyplinie 
okazała się bezkonkurencyjna. Nie 
zawiedli również siatkarze, którzy 
w międzyszkolnej rywalizacji za-
jęli trzecie miejsce oraz drużyna 
szczypiornistów, która otarła się o 

podium. Warto podkreślić, że mło-
dzież uczęszczająca do Zespołu 
Szkół im. B. Prusa w Częstochowie 
trenuje pod kierunkiem nauczycieli 
wychowania fizycznego, profesjo-
nalistów w każdym calu, którzy 
również odnoszą sukcesy spor-
towe. W ostatnim czasie Izabela 
Staszewska - Wypych zdobyła dwa 
srebrne medale w kategorii MA-
STERS na Zimowych Otwartych 
Mistrzostwach Polski w Pływaniu 
odbywających się w Poznaniu. 
Wśród uczniów Zespołu Szkół im. 
B. Prusa w Częstochowie są rów-
nież tacy, którzy godzą naukę za-
wodu z codziennymi treningami 
w klubach sportowych, święcąc 
triumfy na arenie ogólnopolskiej i 
międzynarodowej. I tak, kształcący 
się w zawodzie technik geodeta Łu-
kasz Parafiniuk z WLKS-u Kmicic 

Częstochowa, znalazł się w skła-
dzie reprezentacji Polski, która w 
ubiegłym roku wzięła udział w mi-
strzostwach świata w szermierce. 
W stolicy Egiptu - Kairze - o me-
dale walczyli najlepsi kadeci i ju-
niorzy ze wszystkich kontynentów. 
Łukasz jest trzecim szpadzistą w 
kraju w gronie juniorów młod-
szych, ale jeżeli chodzi o lokaty 
na pewno nie powiedział jeszcze 
ostatniego słowa, czego dowiódł 
kilka dni temu zajmując drugie 
miejsce w rozgrywanym w Gliwi-
cach III Pucharze Polski KGHM 
Tour juniorów do lat 20 w szpa-
dzie, ustępując pola jedynie Ja-
nowi Sosze z PKSzerm Warszawa. 
Także Natalia Grzyb, przyszły 
technik fotografii i multimediów, 
zawodniczka klubu „JEDYNKA” 
Częstochowa/ABRM Poczesna, 
medalistka otwartych mistrzostw 
Polski i mistrzostw Czech, dołą-
czyła do kadry narodowej. Na-
talia, mimo niepełnosprawności, 
odnosi sukcesy sportowe, czego 
dowodem jest zdobyty przez nią 
srebrny medal w III Turnieju Pa-
rabadmintona podczas cyklu Mię-
dzynarodowego Telnap Telecom 
Cup 2021/2022.

szkolne życie

V LO 

Schronisko jest domem dla wielu 
doświadczonych przez los zwie-
rząt. Wszystkie czekają na pomoc 
ludzi o wielkich sercach, a takie 
mają niewątpliwe uczniowie i na-
uczyciele szkoły na Prusa. Duża w 
tym zasługa pań Anny Bajor i Julii 
Bereszki, współpracujących 
z Fundacją „Psia Duszka”, 
które zainicjowały akcję cha-
rytatywną pod hasłem „Kop-
topiesy Prusa”. Jej celem 
była zbiórka karmy i akce-
soriów dla czworonożnych 
przyjaciół oraz wyproduko-
wanie charytatywnego ka-
lendarza, z którego dochód 
postanowiono przekazać 
na rzecz częstochowskiego 
schroniska. Do zdjęć, które 
złożyły się na fotograficzne 
przedsięwzięcie pozowały 
oczywiście pieski, a towa-

rzyszyli im adepci Prusa. Zdjęcia 
wykonywali uczniowie kształcący 
się w zawodzie technik fotografii 
i multimediów pod czujnym okiem 
nauczycieli zawodu. Dzieje się w 
Prusie!

I.C.

Naśladuj mistrzów z Prusa!

„Najlepsi w sporcie”

„Serce człowieka można poznać  
po tym, jak traktuje zwierzęta”

Uczniowie z  naszej szkoły biorą 
udział w  tegorocznej edycji Olim-
piady „Zwolnieni z  teorii” pod 
opieką mgr J.  Piwowarczyk i dr M. 
Orzechowskiej. 

Olimpiada polega na realizacji 
własnego projektu społecznego, 
który poprawi rzeczywistość, 
a  przy okazji nauczy wielu przy-
datnych umiejętności oraz po-
zwoli zdobyć międzynarodowe 
certyfikaty. Projekt społeczny to 
każda, nawet najprostsza inicja-
tywa, która zmienia otoczenie na 
lepsze. Projekt może dotyczyć 
wszystkiego, co jest związane 
z pasją i zainteresowaniami pomy-
słodawców.

Grupa uczniów z  klasy IIID – J. 
Bugaj, M. Janusiak, W. Góral, K. 
Pawlak, O. Pierzgalska, W.  Sa-
dzińska, W. Szymanek stworzyła 

projekt społeczny - PIĘKNI NIE-
IDEALNI, którego celem jest po-
prawienie samopoczucia wśród 
uczniów i  uczennic naszej szkoły 
i nie tylko. Młodzież promuje rów-
nież ekologiczny styl życia oraz 
przypomina wszystkim o  zwro-
tach grzecznościowych i uśmiechu 
na co dzień. Porusza także ważny 
temat, jakim jest samoakceptacja 
u młodzieży.

W  ramach tego 
projektu odbył się 
kiermasz dobro-
czynny, podczas 
którego młodzież 
sprzedawała najroz-
maitsze pyszności, 
poza smakołykami 
można było zakupić 
fantastyczne ubrania 
lub inne elementy 
garderoby w  atrak-
cyjnej cenie. Każdy, 
zarówno dziewczyny 

jak i  chłopcy, mogli znaleźć coś 
dla siebie. Szczytny cel dopełnił 
wyjątkowości przedsięwzięcia, 
bowiem za zebrane pieniądze 
zostały zakupione bony, które 
trafiły do najbardziej potrzebu-
jących osób w  naszej szkole. Po-
przez realizację takich projektów 
uczniowie i nauczyciele chcą zmie-
niać świat i sprawiać, żeby był lep-
szym i  piękniejszym miejscem do 
życia.

mgr J. Piwowarczyk, dr M. Orzechowska

Projekt społeczny - PIĘKNI NIEIDEALNI

im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Nasza reprezentacja po raz ko-
lejny znakomicie przygotowywała 
się do udziału w zawodach spor-
towych w łyżwiarstwie szybkim. 
Po intensywnych treningach w 
dniu 16.12 2021 r. na lodowisku 
stanęły najlepsze zawodniczki. 
Drużyna w składzie: N. Kotowska 
(2c), K. Rygał (3e), W. Poch (3h), W. 

Łuczak (1c) okazała się bezkonku-
rencyjna zdobywając Mistrzostwo 
Częstochowy. 

Bardzo cieszymy się z ich wiel-
kiego sukcesu! Nasze złote pan-
czenistki udowodniły swoją pracą 
i determinacją, że są nie do poko-
nania!

mgr K. Szlosar

Złote łyżwiarki z VLO
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Kolędowanie  
w VIII LOS

W naszej szkole kultywujemy 
bożonarodzeniowe tradycje. W 
tym roku mieliśmy okazję wysłu-
chać koncertu kolęd w wykonaniu 
chóru pod kierownictwem pani 
Agaty Hapunik. Jako solistka wy-
stąpiła pani profesor Agnieszka 
Osicka, na skrzypcach akom-
paniował Gabriel Kubis, a pan 
profesor Cezary Wachelka przed-
stawił historię kolęd i pastorałek. 

Przedstawienie zostało nagrane 
i jest dostępne na szkolnym kanale 
Youtube:

h t t p s : // w w w .y o u t u b e . c o m /
watch?v=K16Tlij5nb0

Tańczymy  
dla Agatki!

Nasze liceum dołączyło  
do #challenge4agatka

 Agatka Kuberska nie mogła się 
doczekać, aż rozpocznie naukę w 
szkole i pójdzie do pierwszej klasy. 
Niestety, nie było jej dane iść 
nawet na rozpoczęcie roku szkol-
nego.

 Zamiast tego znalazła się na od-
dziale onkologii. Trwa walka o jej 
życie i zdrowie!

 Guz mózgu - rdzeniak zarod-
kowy - IV stopień złośliwości. Ten 
najgorszy … 

VIII LOS przyłączyło się do akcji:
https://www.siepomaga.pl/chal-

lenge4agatka

https://www.siepomaga.pl/wa-
leczna-agatka

  Nasz taniec dla Agatki możecie 
obejrzeć na szkolnym kanale 
Youtube:

h t t p s : // w w w .y o u t u b e . c o m /
watch?v=f5CocPfgZgc

 Pamiętajmy, że warto pomagać! 
Agatko, życzymy Ci szybkiego po-
wrotu do zdrowia!

8 akcji  
na „BEZPIECZNĄ 

MŁODOŚĆ” z 8 LOS
Nasza szkoła ruszyła z kolejnym 

projektem prozdrowotnym! 
Koordynatorkami projektu są 

pani Agnieszka Osicka oraz pani 
Danuta Najdek-Białas. 

W ramach projektu zorganizo-
wane zostaną następujące akcje: 
• STOP “Przeciwdziałamy rakowi 

piersi, prostaty i jąder” 
• STOP “Zadbaj o swoje oczy” 

• STOP „Dzień odpoczynku dla 
zszarganych nerwów” 

• STOP “Wyprzedź cukrzycę” 
• STOP “Mam wybór – życie bez 

nałogów” 
• STOP “Nawyki żywieniowe - 

razem przeciwko nadwadze i 
otyłości; świadomość anoreksji, 
bulimii” 

• STOP “Wady postawy - zapo-
biegaj zamiast leczyć” 

• STOP “Znam moje znamię - 
profilaktyka raka skóry” 

Wszystko w trosce o Wasze 
zdrowie i bezpieczeństwo. 
Pierwsza akcja już została prze-
prowadzona, kolejne przed nami. 
Liczymy na Wasze zaangażowanie.

O kolejnych krokach będziemy 
Was informować na stronie 
szkoły, szkolnym facebooku oraz 
na blogu https://trzymajforme8los.
wordpress.com/

Konkurs  
na najpiękniejszą 
kartkę świąteczną

Do tegorocznej edycji konkursu 
plastyczno-jezykowego na naj-
piękniejszą kartkę bożonarodze-
niową w języku francuskim lub 
niemieckim zgłoszono wiele pięk-
nych prac. 

Kartki były kolorowe, pomy-
słowe i pracochłonne.

Jury konkursowe przyznało na-
stępujące miejsca:
•  I miejsce zdobył Marek Mro-

wiec z kl. 3a 
•  II miejsce -Dominika Stolitnia 

z kl. 1c
•  III miejsce - wyjątkowo pra-

cochłonna choinka Wiktorii 
Barnat z klasy 3g

Gratulujemy  
ciekawych pomysłów!!! 

Co słychać w LOS-ie?
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE

VII LO im. Mikołaja 
Kopernika
w Częstochowie

Doposażenie pracowni biologicznej!
Rok 2022 rozpoczął się bardzo 

mocnym akcentem, a  to za 
sprawą Zarządu Zakładu Cemen-
towni Rudniki CEMEX Sp. z o.o., 
dzięki któremu nasza szkoła – 
VII Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika - została 
wpisana na oficjalną listę be-
neficjentów firmy. Szczególne 
podziękowania kieruję do Dy-
rektora Zakładu, Pana Piotra 
Bąbelewskiego, dzięki któ-
rego życzliwości otrzymaliśmy 
wsparcie finansowe na zakup 
11 mikroskopów optycznych do 
pracowni biologicznej. Otrzy-
mane pomoce dydaktyczne 

istotnie wzbogacą zajęcia, przy-
czyniając się tym samym do roz-
woju umiejętności praktycznych 
uczniów naszej szkoły. Ten gest 
na długo pozostanie w  naszej 
pamięci… Myślę także, że w tym 
miejscu należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na politykę środo-
wiskową firmy, przejawiająca się 
licznymi działaniami proekolo-
gicznymi jak m. in. ścieżka ekolo-
giczna w Lipówce i Bierowie czy 
organizowany cyklicznie Dzień 
Bioróżnorodności i Sportu w Ka-
mieniołomie Lipówka.

KOPERNIK NEWS: p. prof. Michał Zych

Dnia 16 grudnia Pani Konsul 
USA  ds. Prasy i Kultury Dolores 
Prin spotkała się z  uczniami 
klasy 3f (gr2) i klasy 3b (gr2), 
wraz z ich nauczycielkami języka 
angielskiego – p. prof. Marzeną 
Kossak-Wąchała i p. prof. Joanną 
Wołkowicką. Spotkanie odbyło 
się na platformie Zoom w ramach 
programu Meet America Amba-
sady USA oraz American Centre 
Kraków, reprezentowanym przez 
Panią Janinę Galas.

Sekcja Prasy i Kultury Konsu-
latu Generalnego Stanów Zjed-
noczonych w Krakowie zajmuje 
się kontaktami z mediami i insty-
tucjami kultury na terenie pięciu 
południowych województw: 
dolnośląskiego, opolskiego, ślą-
skiego, małopolskiego i podkar-
packiego. Organizuje ona między 
innymi współpracę kulturową i 
edukacyjną między Polską i Sta-
nami Zjednoczonymi, promując 
tym samym USA.

Temat wczorajszego spotkania 
to „American Culture and Life as a 
Diplomat”.

Pani Konsul skupiała się na sze-
roko rozumianej tematyce kultu-

rowej – mieliśmy okazję poznać 
najciekawsze aspekty życia w Sta-
nach Zjednoczonych oraz kulturę 
amerykańską. Uczniowie wcze-
śniej przygotowali zestaw pytań, 
który został wysłany do Pani 
Konsul, która potem na spotkaniu 
poruszyła interesujące mło-
dzież tematy – stereotypy, naj-
ciekawsze miejsca w USA warte 
odwiedzenia, święta narodowe 
i tradycje, bezpieczeństwo czy 
edukacja. Były również pytania o 
tradycyjne potrawy, klimat,  czy 
różnice między Polską i USA.  Na 
koniec spotkania był czas, by mło-
dzież zadała dodatkowe pytania, 
które nasunęły się już w trakcie 
naszego spotkania. Spotkanie 
było dla wszystkich znakomitą 
możliwością poznania faktów z 
pierwszej ręki w trakcie rozmowy 
z rodowitym użytkownikiem ję-
zyka angielskiego.

Było to już trzecie spotkanie 
uczniów Kopernika w ramach 
tego programu. Program MEET 
AMERICA Ambasady USA jest 
wspaniałą szansą na poszerzenie 
wiedzy o Stanach Zjednoczonych 
dzięki możliwości spotkania z 

amerykańskim dyplomatą. Mamy 
więc nadzieję, że kolejne klasy w 
przyszłości też będą miały taką 
możliwość!

KOPERNIK NEWS: p. prof. Marzena Kos-
sak-Wąchała i p. prof. Joanna Wołkowicka

„MEET AMERICA” – spotkanie z Panią Konsul ds. Prasy i Kultury 
Konsulatu USA w Krakowie
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Lolka to 4-letnia suczka, przebywa-

jąca w domu tymczasowym i marząca 

o opiekunie, który przygarnie ją na 

stałe. Jest miłośniczką przytulania, 

chętnie spędza czas w domu i dobrze 

bawi się na spacerach.. Aktualnie 

mieszka razem z kotem, jest też 

przyjazna dla innych psów. Sprawdzi 

się więc także w towarzyskim gronie. 

Lolka jest średniej wielkości suczką. 

Waży 16 kg.  Jest zdrowa, wesoła i wy-

sterylizowana.

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie chodzący 

na smyczy. Jest ruchliwym i pełnym życia psem, 

który dobrze odnajduje się w  zyciu miejskim. 

Jest grzeczny w domu oraz w samochodzie. Listę 

jego ulubionych rzeczy zdecydowanie otwiera 

głaskanie. Bryś uwielbia poświęcaną mu uwagę. 

Cieszy go każy gest i ruch wykonywany w jego 

stronę. Z nadzieją czeka na nowego opiekuna, 

z którym przejdzie przez resztę życia.

Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

lania. To pełen energii, aczkolwiek grzeczny 

w domu, psiak szukający nowych opiekunów. 

Jest łagodny dla dzieci, więc dobrze odnajdzie 

się wśród  rodziny, ale potrafi również zostać 

sam bez marudzenia, więc sprawdzi sie też jako 

kompan w małym czy jednoosobowym gospo-

darstwie. Alpik lubi spacery i aktywne spędzanie 

czasu. Nie pogardzi jednak chwilami relaksu przy 

telewizorze na wygodnej kanapie.

B RYŚ

LO LK
A

A LF I K

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Kontakt: 694 132 231Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Lunka pozdrawia z nowego domu!

B R U N O

Bruno - Czeka u nas na dom już prawie cztery 
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która 

przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał po-

rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu, 

potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się 

stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które 

regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go tulić, 

brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czynności 

pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim wyjść 

na spacer, ale nie może go sama dotykać ani zapiąć mu 

smyczy. Następuje jednak moment kiedy on przyjmuje 

taka osobę do grona zaufanych i wtedy aż miło patrzeć 

jak ciśnie się na kolana. Bruno woli być jedynakiem bo 

z psami idzie mu dłużej. Nasze fundacyjne na space-

rach już zna i nie szuka konfliktu, natomiast nowy pies 

wywołuje u niego niepokój i czasami Bruniu próbuje mu 

coś wytłumaczyć. Te zachowania powodują, że chłopak 

tak długo czeka na dom i swojego człowieka. Było wielu 

chętnych, ale osoby te rezygnowały gdy dowiadywały 

się, że trzeba pieska odwiedzić więcej razy. My się 

nie poddajemy i dzielnie szukamy mu domku. Bruniu 

bardzo szybko się uczy. Poznał swego czasu kilka ko-

mend i gdy tylko ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie 

niezły materiał na uczonego psa bo ma duża motywację 

do pracy i energię którą można w fajny sposób wyko-

rzystać. Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży 

teraz nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale 

jego waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, 

szybki, zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby 

psiaka, który przez ogrodzenie pokazuje obcym, że 

nie warto wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać 

obrońcę domu :)

S A R A
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charak-

terem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fundacji! 

Jest cudna, z wyglądu przypomina trochę krótko-

włosego owczarka niemieckiego, który skurczył 

się w praniu...

Mimo, że jest już dorosła to ma świetny kontakt  

z ludźmi, bardzo lubi dwunożnych, jest miła,  

przyjacielska, chętnie nawiązuje relacje.

Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, potrafi 

chodzić na smyczy – stara się chodzić przy nodze, 

chętnie spaceruje, chętnie spędza czas z ludźmi.

Nie szuka konfliktów z innymi psami, ale nie  

przepada za innymi suczkami. Zna warunki  

domowe, jednak zamiast bloków idealny byłby 

 dla niej dom z ogródkiem:)

Wszelkie informacje o Sarze oraz o procedurze 

adopcji uzyskasz pod numerem tel.: 694-132-231
Kontaktując się pamiętaj o podaniu jej imienia!



PIĄTEK-NIEDZIELA 21-23 STYCZNIA 2022  13

W Polsce w 2021 roku było za-
rejestrowanych ponad 39, 6 
tys. osobowych i  użytkowych 
aut z  napędem elektrycznym  
- niemal dwukrotnie więcej 
wobec 2020 r. - wynika z Licz-
nika Elektromobilności, 
prowadzonego m.in. przez 
Polskie Stowarzyszenie Paliw 
Alternatywnych.

Jak wynika z  prowadzonego 
przez Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych i  Polski 
Związek Przemysłu Motory-
zacyjnego „Licznika elektro-
mobilności”, pod koniec 2021 
r. w  Polsce było zarejestrowa-
nych łącznie 39 658 osobowych 
i  użytkowych samochodów z  na-
pędem elektrycznym. Tym samym, 
w  ciągu ostatnich 12 miesięcy 
park „elektryków” w  Polsce po-
większył się ponad dwukrotnie. 
W  segmencie samochodów oso-
bowych odnotowano 19 408 re-
jestracji. To kolejny już z  rzędu 
historyczny rekord. – Przez 12 
miesięcy 2021 r. zarejestrowano 
prawie dwukrotnie więcej samo-
chodów osobowych z  napędem 
elektrycznym niż w  roku 2020 
i  niemal czterokrotnie więcej niż 
w  roku 2019. W  segmencie elek-
trycznych pojazdów dostawczych 
i  ciężarowych w  ciągu dwóch lat 
flota urosła o 63%. Pod względem 
liczby rejestracji nowych, osobo-
wych samochodów elektrycznych 

jesteśmy obecnie na zbliżonym po-
ziomie, jak np. Hiszpania w 2018 r. 
i  nieco wyższym niż Niemcy, Ni-
derlandy i Wielka Brytania w roku 
2014 czy Szwecja w  roku 2016 
– mówi Maciej Mazur, Dyrektor 
Zarządzający PSPA.

Z  raportu wynika, że wzrost 
mniejszy od spodziewanego 
odnotowano w  zakresie ogól-
nodostępnej infrastruktury łado-
wania. Pod koniec grudnia 2021 
r. w  Polsce funkcjonowały 1 tys. 
932 ogólnodostępne stacje łado-
wania pojazdów elektrycznych - 3 
tys. 784 punkty. „30 proc. z  nich 
stanowiły szybkie stacje łado-
wania prądem stałym (DC), a  70 
proc. – wolne ładowarki prądu 
przemiennego (AC) o mocy mniej-
szej lub równej 22 kW” – podano 
w  raporcie. Łącznie w  2021 r. od-
dano do użytku 568 nowych stacji 
ładowania pojazdów elektrycz-
nych, z  czego ponad 1/5 – 119 
– w grudniu. Liczba punktów uru-
chomionych w  2021 r. wyniosła 
1 tys. 143. – Przyrost nowych 
ładowarek w  2021 r. okazał się 
być wyższy w porównaniu do wy-
jątkowotrudnego roku 2020, gdy 
uruchomiono 353 nowe stacje, jak 
również do roku 2019. Mimo to 
spodziewaliśmy się rezultatu lep-
szego o ok. 10%. Rozwój stacji ła-
dowania w Polsce wciąż opóźniają 
liczne bariery, przede wszystkim 
natury administracyjno-prawnej, 
m.in. przewlekłe procedury przy-

łączeniowe oraz niekorzystna 
z perspektywy operatorów struk-
tura własnościowa infrastruktury 
elektroenergetycznej na Miej-
scach Obsługi Podróżnych. Jedno-
cześnie stacje ładowania w Polsce 
są rozmieszczone bardzo nierów-
nomiernie, aż 41% z  nich kon-
centruje się w  15 największych 
miastach – mówi Maciej Mazur, 
Dyrektor Zarządzający PSPA.

Wpływ na rosnącą liczbę „elek-
tryków” może być zapowiadany 
od dawna system finansowego 
wsparcia elektromobilności ze 
środków publicznych. W  lipcu 
NFOŚiGW uruchomił pierwszy 
nabór w  ramach programu „Mój 
Elektryk”, adresowany do osób 
fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej naby-
wających zeroemisyjne samo-
chody osobowe. W  listopadzie 
ruszył kolejny nabór, tym razem 
kierowany do beneficjentów in-
stytucjonalnych (w  tym przedsię-
biorców) kupujących pojazdy na 
kredyt lub za gotówkę. Równo-

legle Bank Ochrony Środowiska, 
dystrybuujący dotacje do leasingu 
i  wynajmu długoterminowego 
w  imieniu NFOŚiGW, ogłosił 
podpisanie umów z  pierwszymi 
firmami leasingowymi, które 
uwzględniły dopłaty w  swojej 
ofercie. Jak podkreśliło PSPA, 
„w grudniu ub.r. branża doczekała 
się także prezydenckiego podpisu 
na nowelizacji Ustawy o  elektro-
mobilności i paliwach alternatyw-
nych. Według Mazura nowelizacja 
przyczyni się m.in. do przyspie-
szenia rozbudowy prywatnej in-
frastruktury ładowania.

 ■ Katarzyna Gwara

motoryzacja

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Kontakt: 694 132 231

AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2018, 
QUATRO, kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

139.900 zł 

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

166.800 zł

VW PASSAT  
1.8 TSI, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

77.900 zł

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

139.900 zł

OPEL ASTRA
1.6 D, rok prod. 2018, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

43.900 zł

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

94.900 zł

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

77.900 zł

AUDI A6 
2.0 D QUATRO S TRONIC, 
kraj., rok prod. 2018, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

139.900 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 A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  119.900 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  21.300 zł

BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 zł

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł

FIAT BRAVO 1.4 E, rok prod. 2007,  14.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,  

F-VAT, 44.900 zł

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł

MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  188.000 zł

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

I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł

MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       181.500 zł

OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj., 25.800 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 MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006, 7.900 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 zł

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

F-VAT, 34.900 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004,     9.900 zł

RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009,     14.900 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, kraj.,  29.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., serwisowany,  

F-VAT, 44.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

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

 71.900 zł

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

 59.900 zł

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

Wybrane samochody na dzień 21 stycznia 2022

S A R A

Raport

Ponad dwa razy więcej „elektryków”
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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

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 Akordeon Weltmaister, cena: 
1000 zł. Tel. 514 277 061

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

 O Aparat fotograficzny klasyczny, 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie w 
zestawie, 45 zł.  
Tel.: 794 239 418

 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 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, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 O Maszyna dziewiarska firmy 
bosch, tel. 34 362 94 27

 O Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 O Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  

Tel: 514 621 011

 O Meble w dobrym stanie, „nor-
weskie”  tel. 508 747 290

 O Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 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 Wózki inwalidzkie (2), nowe, re-
gulowane podnóżki, ręczne,  
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

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

USŁUGI

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

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

PRACA

 O Pracownik gospodarczy podej-
mie pracę: sprzątanie, porządki, 
piwnice, strych, drobne remon-
ty, dyspozycyjny.  
Tel.: 536 512 396

INNE

 O Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 O Trening pamięci, uwagi, myśle-
nia 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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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Podsumowanie III edycji

Internet Speedway Quiz
Bebetto AZS UJD 

Przegrana z aktualnym mistrzem Polski

Liga 40-latków

Podsumowanie 8. kolejki

Raków Częstochowa

Pierwszy wygrany  
sparing w Turcji

III edycja turnieju Internet 
Speedway Quiz o  Grand Prix 
Częstochowy zakończyła się. 
Rywalizacja obejmowała dzie-
sięć rund, w  ramach których 
pytania w  formie wideo za-
dawał trener Włókniarza 
Częstochowa Lech Kędziora.

- Rywalizacja w ISQ idealnie wpi-
suje się w naszą politykę pielęgno-
wania tradycji, pamięci o  byłych 
zawodnikach oraz wspominania 
ligowych spotkań – tych ważnych 
oraz — teoretycznie — mniej istot-
nych. Wszystko po to, aby historia 
Włókniarza Częstochowa była 
wiecznie żywa, pamiętana i  ko-
mentowana nie tylko przez star-
szych kibiców, ale również i  tych, 

którzy być może żużlem w  czę-
stochowskim wydaniu interesują 
się od niedawna – wyjaśnia klub. 
W  III edycji Internet Speedway 
Quiz o  Grand Prix Częstochowy 
zwyciężył Sebastian Senderowski, 
który zgromadził na swoim koncie 
aż 71 punktów. Drugie miejsce 
z  dorobkiem 68 punktów zdobył 
Patryk Kapkowski, a  trzecie 
miejsce zajął Jakub Hutny z  65 
punktami. Jak podkreśla klub, ry-
walizacja o  podium i  atrakcyjne 
nagrody trwała niemal do samego 
końca. Organizatorzy złożyli po-
dziękowania tegorocznym medali-
stom, stałym uczestnikom zabawy 
oraz nowym graczom, którzy dołą-
czyli do rywalizacji.

W  minioną niedzielę 16 
stycznia Bebetto AZS UJD 
Częstochowa po wyrównanej 
grze przegrało na własnym 
obiekcie 1:3 z  wielokrotnym 
i aktualnym mistrzem Polski – 
KTS Enea Siarkopol 
Tarnobrzeg. Honorowany 
punkt dla częstochowskiej 
drużyny wywalczyła Tetyana 
Bilenko.

Faworytem tego spotkania od 
początku była drużyna z  Tarno-
brzegu. - W  pierwszej rundzie 
akademiczki uległy 2:3 w  Tar-
nobrzeg, ale w  rewanżu mogły 
pokusić się o  niespodziankę. 
Kilka dni temu Tarnobrzeżanki 
pewnie pokonały 3:0 w Francji i są 
o  krok od półfinału Ligi Mistrzyń. 
W  pierwszej grze Anastasiya Dy-

mytrenko przegrała w  czterech 
setach z  byłą mistrzynią Europy 
reprezentantką Rumunii- Eliza-
betą Samarą. Dymytrenko grała 
dobrze prowadziła w  czwartym 
secie, potem miała problem z  od-
biorem podania od Samary. Naj-
bardziej zacięty mecz było drugi 
pojedynek, w którym Roksana Za-
łomska nieznacznie uległa grającej 
stylem piórkowym Yu Fu. Roksana 
Załomska prowadziła 2:0, ale re-
prezentantka z  Portugalii chiń-
skiego pochodzenia odwróciła 
losy spotkania 2:2. O zwycięstwie 
spotkania decydowało szczęście 
(szczególnie w  początku piątego 
seta) i  brak międzynarodowego 
ogrania tym razem zabrakło go 
Roksanie. Ostatecznie lepsza oka-
zała się Yu Fu. Honorowany punkt 
dla częstochowskiego zespołu 
wywalczyła Tetayana Bilenko, 

która wygrała bez straty seta 
z Agata Zakrzewską. W czwartym 
partii Anastasiya Dymytrenko 
nie sprostała 0:3 Yu Fu. Ten mecz 
mógł wyglądać zupełnie ina-
czej, przy wsparciu kibiców była 
szansa na niespodziankę. Nie-
stety drugi sezon AZS UJD jako 
jedyny zespół w  ekstraklasie gra 
bez swojej publiczności – podsu-
mował klub. Choć częstochowskie 
akademiczki poniosły porażkę 
w tym spotkaniu, po 12. kolejkach 
z  dorobkiem 21 punktów zajmują 
obecnie czwartą pozycję w  tabeli 
ekstraklasy. W  najbliższy piątek 
miał zostać rozegrany kolejny 
mecz, jednak na prośbę zespołu 
z  Zamościa został on przełożony 
na luty. Wśród zawodniczek Aka-
demii Zamojskiej wykryto zaka-
żenie koronawirusem.

W  minioną niedzielę roze-
grana została 8. kolejka 
w  Lidze 40-latków w  Piłce 
Siatkowej. Poczesna&Bla-
chownia pokonała Samych 
Swoich, Volley uległo Auto-
mani Mikrusowi Mykanów, 
a  Flysport zwyciężył z  Gminą 
Rędziny.

- W  najciekawszym pojedynku 
Poczesna&Blachownia po trzy-
setowym pojedynku pokonała 
Samych Swoich. Dla aktualnych 
wciąż mistrzów jest jednak kolejna 
strata punku, która komplikuje 
tej drużynie sytuację  w  tabeli. 
Drużyna ta wciąż znajduje się na 
czele klasyfikacji jednak pamię-
tajmy, że drugi w  tabeli Flyspot 
ma trzy zaległe spotkania i  to 
oni w  chwili obecnej są głównym 
pretendentem do zwycięstwa 
w  całych rozgrywkach. Na pewno 

zdobyty przez Samych Swoich 
punkt z  wyżej notowanym ry-
walem przybliża tą drużynę do 
zakończenia sezonu na medalowej 
pozycji jednak przed nami jeszcze 
sporo spotkań a  prawdziwą sytu-
ację w  klasyfikacji zobaczymy po 
rozegraniu zaległych pojedynków 
– podsumowuje Marcin Mazik, 
kierownik ds. sportu i  rekreacji 
MOSiR Częstochowa. W  minioną 
niedzielę z  dobrej strony poka-
zała się również ekipa Volley, 
choć ostatecznie uległa Automani 
i  wciąż pozostaje bez zdobyczy 
punktowej w całych rozgrywkach. 
- Jeżeli jednak w kolejnych spotka-
niach grać będą na podobnym po-
ziomie to pierwsze zdobyte punkty 
są na wyciągnięcie ręki – zwraca 
uwagę Marcin Mazik. W  ostatnim 
pojedynku Flyspot pokonał Gminę 
Rędziny ale zwłaszcza w pierwszej 
partii faworyci rozgrywek musieli 
się mocno napracować.

 
Wyniki ostatnich spotkań:  

8 kolejka - 16.01.2022
Poczesna & Blachownia K&K  

- Sami Swoi   2:1
(25:22, 17:25, 15:13)

MVP spotkania – Andrzej Łatacz 
 Volley - Automania Mikrus  

Mykanów 0:2
(24:26, 22:25)

MVP spotkania  
– Zbigniew Stefański

 Flyspot - Gmina Rędziny  2:0
(25:23, 25:15)

MVP spotkania  
– Rafał Kostarczyk

 
9 kolejka - 23.01.2022 (Niedziela)

g.   9:30 Gmina Rędziny - Volley
g. 10:30 Sami Swoi - Flyspot
g. 11:30 Automania Mikrus  

Mykanów - Poczesna &  
Blachownia K&K

Piłkarze Rakowa Często-
chowa przygotowują się do 
rundy wiosennej PKO Ekstra-
klasy w  tureckim Belek. 
W  ramach obozu zaplano-
wano cztery mecze kontrolne. 
W  minioną środę Czerwono-
-Niebiescy zwyciężyli 3:0 z FC 
Navbahor Namangan. 

Częstochowska drużyna ma 
za sobą już dwa spotkania kon-
trolne. W  pierwszym meczu 
sparingowym podopieczni szkole-
niowca Marka Papszuna zmierzyli 
się z  trzykrotnym mistrzem Ru-
munii - Rapidem Bukareszt. Choć 
nasz zespół stowrzył sobie sporo 

dogodnych sytuacji, ostatecznie 
przegrał 1:2. W  drugim meczu 
sparingowym, który rozegrany 
został na zgrupowaniu w  Belek, 
Czerwono-Niebiescy zwyciężyli 
3:0 z  FC Navbahor Namangan. 
Bramki dla Czerwono-Niebieskich 
zdobyli Mateusz Wdowiak, Tomáš 
Petrášek oraz Sebastian Musiolik. 
Przypomnijmy, że zgrupowanie 
w  Turcji potrwa do 28 stycznia. 
Przed częstochowskimi zawod-
nikami jeszcze dwa spotkania 
kontrolne. Najbliższe ligowe spo-
tkanie rozegrane zostanie 6 lu-
tego. Raków podejmie na własnym 
stadionie Wisłę Kraków. Początek 
meczu o godz. 15:00.

RAKÓW CZĘSTOCHOWA 
- FC NAVBAHOR NAMANGAN 3:0 (1:0)

BRAMKI: 
Wdowiak 32’, Petrášek 51’, Musiolik 77’ 

RAKÓW: 
Trelowski, Niewulis (46’ Petrášek), Arsenić 
(46’ Courtney-Perkins), Papanikolaou  
(46’ Krzyżak), Czyż (46’ Sapała), Lederman 
(46’ Poletanović), Kun (46’ Długosz),  
Tudor (72’ Szymocha), Wdowiak (46’ Arak), 
Cebula (46’ Sturgeon), Ivi (46’ Musiolik)

Bebetto AZS UJD Częstochowa – KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg 1:3
Anastasiya Dymytrenko – Elizabeta Samara 1:3 (10:12, 7:11, 11:9, 7:11)
Roksana Załomska – Yu Fu 2:3 (12:10, 11:3, 4:11, 4:11, 6:11)
Tetyana Bilenko – Agata Zakrzewska 3:0 (11:9, 11:6, 11:4)
Anastasiya Dymytrenko – Yu Fu 0:3 (8:11, 4:11, 10:12)

W najbliższą sobotę 22 stycznia KS Sorella Czę-
stochowianka rozegra wyjazdowy mecz 
w  Poznaniu, mierząc się z  drużyną Enea Ener-
getyk w  ramach 17. kolejki I  Ligi Siatkówki 
Kobiet. Początek spotkania o godz. 17:00.

W  poprzedniej kolejce częstochowskie zawod-

niczki zwyciężyły z  UJ-CM 7R Solna Wieliczka 3:1, 
zdobywając 3 cenne punkty. Obecnie KS Sorella 
Częstochowianka ma na swoim koncie 32 punkty 
i zajmuje wysokie czwarte miejsce w tabeli. Sobotnie 
spotkanie z  pewnością będzie zacięte, gdyż Enea 
Energetyk Poznań zajmuje piąte miejsce w  tabeli, 
mając o dwa punkty mniej.

I Liga Siatkówki Kobiet

Enea Energetyk  
vs. Sorella Częstochowianka



16 PIĄTEK-NIEDZIELA 21-23 STYCZNIA 2022 tego nie możesz przegapić!

Idealny prezent

 na Dzień

Babci i Dziadka


