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Rządzący chcą zaostrzyć ustawę antylichwiarską

Na jakich zasadach 
będą udzielane 
kredyty?

Ściśle określone limity odsetek i maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych 
– między innymi takie zmiany mają zostać wprowadzone za sprawą nowej ustawy 
antylichwiarskiej. W ten sposób rządzący chcą chronić najsłabszych i potencjalne 

ofiary lichwiarzy.

Rządowy projekt tzw. ustawy an-
tylichwiarskiej, która ma na celu 
„zlikwidowanie patologii udzielania 
pożyczek o  charakterze lichwiar-
skim na gruncie prawa karnego 
i  cywilnego”, trafił już do sejmu. 
Wkrótce powinni się nim zająć po-
litycy. Jak zapowiedział minister-
stwie sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro, rządzący chcą wzmocnić 
ochronę pożyczkobiorców, którzy 
w  przeszłości wpadali w  pętlę za-
dłużenia, czy tracili dorobek życia.

Szczególnie narażone na utratę 
majątku, nierzadko mieszkania, 
były osoby najsłabsze, zwykle 
w  podeszłym wieku. Państwo nie 
potrafiło ich ochronić, bo na skutek 
złych przepisów było bezradne 
i przegrywało walkę z lichwiarzami. 
Mimo ogromnej skali zjawiska do 
sądów trafiały rocznie zaledwie 
3-4 akty oskarżenia za lichwę.

Przyjęty właśnie projekt ma zli-
kwidować patologię udzielania po-
życzek o  charakterze lichwiarskim 
na gruncie prawa karnego i  cywil-
nego. - Zawarte w  nim przepisy 
precyzyjnie określają, które po-
życzki mają charakter lichwiarski. 

Kończą z zasadą, by uzależniać ści-
ganie lichwiarza od tego, czy wie-
dział, że osoba biorąca pożyczkę 
jest „w  przymusowym położeniu”, 
a  więc np. w  trudnej sytuacji ży-
ciowej i  dramatycznie potrzebuje 
pieniędzy na jedzenie czy leki  
– informuje resort sprawiedli-
wości. - Ta uznaniowość prawa była 
przyczyną bezkarności lichwiarzy. 
Teraz przepis jest jasny – jeśli 
opłaty przekraczają określony 
limit, to pożyczka jest lichwiarska, 
a  lichwiarzowi grozi do 5 lat wię-
zienia. Nowe przepisy zapobiegają 
też sytuacjom, gdy mała pożyczka 
prowadziła do przejmowania przez 
lichwiarza mieszkania zadłużonej 
osoby – czytamy w wyjaśnieniu.

Maksymalna wysokość kosztów 
pozaodsetkowych

Jak podkreślają rządzący, w  Ko-
deksie cywilnym i  Kodeksie 
karnym znajdzie się definicja 
kosztów pozaodsetkowych, która 
uchroni kredytobiorców przed na-
kładaniem na nich dodatkowych 
marż, prowizji i  opłat związanych 

z  pożyczką. Takie ukryte koszty, 
związane z  rozmaitymi prowizjami 
czy koniecznym ubezpieczeniem, 
często są tak wysokie, że realne 
oprocentowanie zobowiązań kre-
dytowych sięga kilkuset procent. 
- Niezwykle ważny dla konsu-
mentów jest limit maksymalnej wy-
sokości kosztów pozaodsetkowych 
w  umowie pożyczki pieniężnej 
zawieranej z  osobą fizyczną. Roz-
wiązanie to sprawi, że koszty te 
w  całym okresie spłaty pożyczki 
nie mogą być wyższe niż 25 proc. 
całkowitej kwoty pożyczki. Nato-
miast w przypadku kredytu konsu-
menckiego pozaodsetkowe koszty 
w  całym okresie kredytowym nie 
mogą przekraczać 45 proc. kwoty 
zobowiązania – tłumaczy resort 
sprawiedliwości.

Udzielający pożyczki w  sposób 
jasny ma poinformować pożycz-
kobiorcę o  łącznej wysokości 
kosztów pozaodstekowych, wyso-
kości odsetek i  kwocie należności 
z tytułu odsetek, które ma zapłacić 
za udzieloną pożyczkę.
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 ■ Ciąg dalszy ze str. 1

Jeżeli dojdzie do wcześniejszej 
spłaty kredytu konsumenckiego, 
kredytobiorca nie może żądać 
kosztów pozaodsetkowych za 
okres pozostały do zakończenia 
okresu, na który udzielono kredytu.

Nowe przepisy mają zmniejszyć 
również koszty niezależne od 
okresu kredytowania. Zostaną 
obniżone z  25 do 10 proc., nato-
miast koszty zależne zmniejszą 
się z 30 do 10 proc. W przypadku 
„chwilówek”, zawieranych z  ban-
kiem lub instytucją pożyczkową 
na okres do 30 dni, koszty poza-
odsetkowe w  żadnym wypadku 
nie mogą przekraczać 5 proc. war-
tości pożyczki.

Regulacja ma więc zwiększyć 
ochronę konsumentów przed 
nakładaniem na nich przez insty-
tucje udzielające pożyczek nie-
uzasadnionych kosztów. Nowe 
rozwiązania zakazują też tym in-
stytucjom żądania zabezpieczenia 
(np. zastaw lub weksel), którego 
wartość znacząco przekraczałaby 
wysokość kwoty pożyczki.

Obowiązek szczegółowej  
weryfikacji dokumentów

Kredytodawca przed udziele-
niem kredytu konsumenckiego 

zostanie zobowiązany do zwery-
fikowania wysokości dochodów 
i  wydatków oraz oceny zdolności 
kredytowej osoby starającej się 
o  kredyt. Jeżeli z  przedstawio-
nych przez klienta dokumentów 
wynikać będzie, że ma on zale-
głości w  spłacie innego zobowią-
zania przekraczające 6 miesięcy, 
a  instytucja pożyczkowa mimo 
wiedzy na ten temat udzieli klien-
towi kredytu, to dalsze zbycie 
wierzytelności z tej umowy będzie 
nieważne.

Natomiast dochodzenie wie-
rzytelności będzie dopuszczalne 
dopiero po całkowitej spłacie 
wcześniejszego zobowiązania,  
jego wygaśnięciu lub po prawo-
mocnym stwierdzeniu przez sąd 
nieistnienia tego zobowiązania. 
Zakaz zbywania wierzytelności i jej 
dochodzenia nie będzie wstrzy-
mywał biegu przedawnienia.

Większy nadzór  
nad instytucjami pożyczkowymi

Działalność instytucji pożycz-
kowych ma monitorować i  kon-
trolować Komisja Nadzoru 
Finansowego. - Pozwoli to za-
pewnić zgodność działalności in-
stytucji pożyczkowych z  ustawą 
oraz bezpieczeństwo rynku finan-

sowego w zakresie udzielania kre-
dytu konsumenckiego. Komisja 
w  przypadku stwierdzenia naru-
szeń będzie mogła np. nałożyć 
na podmiot udzielający pożyczek 
karę pieniężną w  wysokości do  
15 mln zł – zaznaczają rządzący.

Do rejestru instytucji pożyczko-
wych będzie mógł zostać wpisany 
jedynie podmiot prowadzący 
działalność w  formie spółki ak-
cyjnej, o  kapitale zakładowy 
w  wysokości miliona złotych. 
Dodatkowo rozpoczynając dzia-
łalność, podmiot taki będzie zo-
bowiązany wykazać pochodzenie 
środków, z  których udziela kre-
dytów konsumenckich, co zna-
cząco utrudni proceder prania 
brudnych pieniędzy i  ograniczy 
skalę czerpania zysków z tej dzia-
łalności przez szarą strefę. Co 
równie istotne, członkiem władz 
instytucji pożyczkowej będzie 
mogła zostać wyłącznie osoba 
niekarana.

Warto wspomnieć, że nadzór 
KNF nie wyłącza nadzoru spra-
wowanego przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów, po-
dobnie jak dzieje się np. w ramach 
usług konsumenckich świadczo-
nych przez banki, nadzorowanych 
przez te dwie instytucje.

Bon turystyczny został wpro-
wadzony w  2020 roku. 
Pierwotnie płatności bonem 
mogły być realizowane do 
końca marca 2022 roku, 
jednak zgodnie z  nowelizacją 
przepisów wydłużono jego 
ważność o  pół roku, tym 
samym bonem turystycznym 
będzie można płacić do końca 
września.

W  województwie śląskim przy-
znano 485 tysięcy bonów, z czego 
rodzice aktywowali już 78 proc., 
czyli 379 tys. bonów. - Aktywne 
bony to takie, które rodzic bądź 
opiekun pobrał (czyli aktywował) 
na swoim profilu na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS, ale 
nie jest to równoznaczne, że 
od razu musiał nimi zapłacił za 
usługę hotelową czy imprezę tu-
rystyczną. Bonami można płacić 
wielokrotnie, do wysokości przy-
znanego bonu – tłumaczy Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa ślą-
skiego.

W województwie śląskim ponad 
46 proc. bonów, 226 tys., zostało 
już całkowicie wykorzystanych. 
Wciąż  blisko 22 proc., czyli ponad 
106 tysięcy bonów, nie zostało 
aktywowanych. Kwota nieaktyw-
nych bonów to blisko 74 mln zł.

– Dzięki wydłużeniu terminu 

ważności bonu rodzice będą mieli 
więcej czasu na jego wykorzy-
stanie. Mogą nim opłacić nie tylko 
zimowisko, ale też pobyt w  ho-
telu czy imprezę turystyczną dla 
dziecka w  późniejszym okresie, 
np. podczas majówki, czy wakacji, 
w  tym wyjazd swojej pociechy na 
kolonię bądź obóz. Bonem tury-
stycznym będzie można płacić 
do 30 września 2022 r.  – mówi 
rzeczniczka.

Bon turystyczny jest przyzna-
wany na dziecko, na które przysłu-
guje świadczenie wychowawcze 
lub dodatek wychowawczy z  pro-
gramu „Rodzina 500 plus”. Na 
każde dziecko przypada jeden bon 
w wysokości 500 zł. W przypadku 
dziecka z  niepełnosprawnością 
potwierdzoną odpowiednim orze-
czeniem rodzice mogą liczyć na 
dodatkowy bon, również w  wyso-
kości 500 zł. Bon  nie podlega wy-
mianie na gotówkę ani inne środki 
płatnicze.

Realizacja świadczenia odbywa 
się z  wykorzystaniem Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
Rodzic lub opiekun dziecka do 
18. roku życia może aktywować 
bon. Wystarczy, że po wejściu na 
PUE uzupełni swoje dane kon-
taktowe, a  następnie aktywuje 
bon. Po aktywacji uprawniony 
otrzymuje specjalny kod, który 
należy podać podmiotowi tury-

stycznemu podczas dokonywania 
płatności bonem. Każda płatność 
jest potwierdzana jednorazowym 
kodem autoryzacyjnym wysłanym 
w SMS.

Zgodnie z  nowelizacją bon tu-
rystyczny jest ważny do 30 wrze-
śnia 2022 roku. Po tym czasie 
niewykorzystane środki z  bonu 
przepadają.

Liczba bonów przyznanych 
w kraju to 4 318 650, w woj. ślą-
skim 485 924. W  całej Polsce 
rodzice aktywowali już 3 138 
901 bonów, a  w  śląskim - 379 
057, czyli 78 proc. Kwota zre-
alizowanych płatności bonami 
w  kraju – 1 933 468 316,16 
zł, w  woj. śląskim – 243 802 
437,11 zł.
W  100 proc. wykorzystanych 
bonów w całym kraju jest 1 710 
468, natomiast w  woj. śląskim 
rodzice całkowicie wykorzy-
stali 226 814 bonów.
Liczba podmiotów turystycz-
nych w  całym kraju to blisko 
30 tys., w których można płacić 
bonami turystycznymi. W  woj. 
śląskim takich firm i organizacji 
jest 1897. Najwięcej zgłoszo-
nych podmiotów turystycznych 
jest w  woj. pomorskim, bo 
blisko 6 tys. i  w  woj. małopol-
skim – ponad 5,2 tys.

Rządzący chcą zaostrzyć ustawę antylichwiarską

Na jakich zasadach 
będą udzielane kredyty?

ZUS

Bon turystyczny wydłużono o pół roku  
Jeszcze 6 miesięcy mają wła-
ściciele i  zarządcy budynków 
na wywiązanie się z  obo-
wiązku zgłoszenia źródła 
ciepła uruchomionego przed  
1 lipca 2021 r. do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB). Jeśli tego nie 
zrobią, narażają się na karę 
grzywny.

Jeśli mamy w domu źródło ciepła 
i  spalania paliw zainstalowane 
przed 1 lipca 2021 roku, na zło-
żenie deklaracji mamy 12 miesięcy 
– najpóźniej musimy to zrobić do 
30 czerwca 2022 roku.

Jeśli natomiast źródło ciepła 
ogrzewające nasz dom zostało za-
instalowane po 1 lipca 2021 roku, 
deklarację musimy złożyć w ciągu 
14 dni od jego uruchomienia.  

Deklarację taką możemy złożyć 
na trzy sposoby. Jeśli dysponu-
jemy profilem zaufanym bądź 
podpisem elektronicznym, mo-
żemy skorzystać ze strony www.
zone.gunb.gov.pl  – wypełniamy 
i  wysyłamy deklarację za jej po-
średnictwem.

Możemy też wejść na stronę ma-
gistratu, pobrać z  niej deklarację, 
wydrukować ją, wypełnić i  złożyć 
osobiście w Urzędzie Miasta Czę-
stochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 
42-217 Częstochowa – lub wysłać 
na ten adres.

Można także po prostu przyjść 
do Urzędu Miasta, pobrać pa-
pierową deklarację, wypełnić ją 
i złożyć na miejscu.

Więcej informacji można znaleźć 
także w  Biuletynie Informacji Pu-
blicznej UM pod linkiem 
https://bip.czestochowa.pl/

Pamiętajmy, że złożenie de-
klaracji jest obowiązkowe! 
Tak zdecydował ustawodawca.  
Za niedopełnienie tego obowiązku 
właścicielom i  zarządcom może 
grozić kara grzywny. Jeśli nie 
zgłosimy do ewidencji urządzenia, 
którym ogrzewamy dom, możemy 
otrzymać grzywnę w  wysokości 
do 500 zł. Jeśli natomiast sprawa 
trafi do sądu, wielkość grzywny 
może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

Od 1 lipca 2021 roku wła-
ściciele i zarządcy budynków 
mają obowiązek zgłoszenia 
źródła ogrzewania do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Deklaracje 
można składać online, bezpo-
średnio w CEEB lub w wersji 
papierowej, za pośrednictwem 
urzędu gminy/miasta. Szcze-
gółowe informacje na temat 
celu i procedury zgłaszania 
źródeł ciepła można znaleźć na 
stronie Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków Są 
tam dostępne m.in. filmy in-
struktażowe, wzory wniosków 
i deklaracji oraz bogata sekcja 
z odpowiedziami na najczęściej 
zadawane pytania (FAQ).

Częstochowska straż miejska 
szuka kolejnych pracowników. 
Na dostarczenie dokumentów 
od chętnych kandydatów 
czeka do 31 stycznia.

– Straż miejska szuka chętnych 
osób, które chciałby pomagać 
mieszkankom i mieszkańcom Czę-
stochowy. Nasza praca codziennie 
przynosi nowe wyzwania – mówi 
Artur Kucharski, rzecznik straży 
miejskiej. – Realizacja zgłoszeń 
mieszkańców, podejmowanie 
własnych interwencji związanych 
z  ochroną spokoju i  porządku pu-
blicznego, dbanie o  ochronę śro-
dowiska, pomoc innym osobom 
w  różnych sprawach to tylko nie-
które podstawowe zadania straż-
ników miejskich – dodaje.

Aby zostać strażnikiem miej-
skim trzeba spełnić niezbędne 
wymagania określone w  ustawie 
o  strażach miejskich i  gminnych. 
Kandydat musi: mieć obywatel-

stwo polskie, skończone 21 lat, ko-
rzystać z  pełni praw publicznych, 
posiadać co najmniej wykształ-
cenie średnie, mieć nienaganną 
opinię, wykazać sprawność 
pod względem fizycznym i  psy-
chicznym, nie może być karany 
przez sąd, musi mieć uregulowany 
stosunek do służby wojskowej.  
– Podczas naboru kandydaci zdają 
m.in. test sprawnościowy oraz test 
humanistyczny i  psychologiczny  
– wyjaśnia Artur Kucharski.

Szczegółowe informacje do-
tyczące naboru znaleźć można 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Straży Miejskiej w  Częstochowie 
na stronie www.strazmiejska.bip.
czestochowa.pl

Wymagane dokumenty należy 
składać w  siedzibie Straży Miej-
skiej przy ul. Krakowskiej 80 
blok 3 do dnia 31.01.2022 roku 
do godz. 15:00. Decyduje data 
wpływu do straży miejskiej.

Do końca czerwca

Poinformuj, 
czym palisz!

Trwa nabór

Straż miejsca poszukuje 
chętnych do pracy
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Nowi funkcjonariusze również w Częstochowie

177 osób wstąpiło  
w policyjne szeregi
Szeregi śląskiego garnizonu 
policji zasiliło 177 nowych 
mundurowych, w  tym 16 ko-
biet. Z  uwagi na panującą 
epidemię koronawirusa, ich 
ślubowania odbywają się 
w jednostkach, do których zo-
stali przydzieleni oraz mają 
skromniejszy charakter.

Nowi policjanci zostali przyjęci 
do służby z  końcem ubiegłego 
roku. Po ślubowaniu czeka ich 
kurs podstawowy w  policyj-
nych szkołach, gdzie zdobędą 
wiedzę i  umiejętności niezbędne 
w  służbie. Spośród 177 nowych 
mundurowych, 1 policjantka i  17 
policjantów trafiło do Komendy 

Miejskiej Policji w  Częstochowie. 
W obecności inspektora Dariusza 
Atłasika - Komendanta Miej-
skiego Policji w  Częstochowie 
i jego zastępcy podinspektor Gra-
żyny Dudek nowo przyjęci poli-
cjanci ślubowali „służyć wiernie 
Narodowi, chronić ustanowiony 
Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej porządek prawny, strzec 
bezpieczeństwa Państwa i  jego 
obywateli, nawet z  narażeniem 
życia”. Szef częstochowskiej po-
licji życzył młodym adeptom 
sztuki policyjnej, by z  dumą nosili 
policyjny mundur i zawsze byli go-
towi służyć i  pomagać innym. Po 
odbyciu szkolenia podstawowego 
rozpoczną służbę w  jednostkach 
terenowych.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że magiczna bariera 100 tysięcy 
zatrudnionych policjantów w  naszym kraju właśnie została prze-
kroczona. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w polskiej 
policji służy obecnie 100 557 policjantów. To najlepszy wynik od kil-
kunastu lat, a liczba przyjęć do policji w 2021 roku była wyższa o 2 
631 niż odejść.

Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru,  
która do łatwych nie należy.

To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test 
psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia 
i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie popraw-
ności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, 
że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie 
uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi policji powinniśmy 
udać się do wybranej jednostki, gdzie można zasięgnąć wszelkich in-
formacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien 
zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba.

Dokumenty kandydatów do służby w  policji przyjmowane są od 
poniedziałku do piątku w  godzinach od 7.30 do 15.00 w  Zespole 
Kadr i  Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w  Częstochowie przy  
ul. Popiełuszki 5, telefon 47 85 813 41. W celu złożenia dokumen-
tacji należy się wcześniej skontaktować telefonicznie.

Jednym z elementów ma być port kajakowy

Jak zagospodarować teren mirowskiego 
przełomu Warty? Miasto czeka na pomysły
Na terenie mirowskiego prze-
łomu Warty ma powstać 
nowy park rekreacji. Teren 
ma sprzyjać spacerom  
i  przejażdżkom rowerowym. 
Jednym z  jego elementów  
ma być też port kajakowy. 
W  planach jest także nie-
wielkie pole namiotowe 
i parking dla camperów.

Park rekreacji miałby powstać 
na terenie obejmującym około 
250 hektarów - między trasą DK1, 
a granicami miasta. Realizacją pro-
jektu zainteresowane są już oko-
liczne gminy, w tym między innymi 
gmina Mstów. - Chcemy zachować 
jurajski charakter tego miejsca, 
gospodarując je w  odpowiedni 
sposób – zapewnia Łukasz Kot, 
naczelnik działu usług komunal-
nych CUK. - W planach jest stwo-
rzenie zbiorników małej retencji, 
postawienie elementów małej ar-
chitektury i  miejsc wypoczynku.  
Być może czasowo pojawią się 
również wystaw rzeźb znanych 
artystów, nie tylko z  Polski, ale 
i  zza granicy - zdradza. Pod-
stawowym łącznikiem będzie 
ścieżka szutrowa, która będzie 
umożliwiała spacerowanie, bie-
ganie i  jazdę rowerem. - Chcemy 
też, aby pojawiły się dwie kładki 
pieszo-rowerowe. Jedna po-
winna znaleźć się w  Mirowie, 
druga na Wyczerpach. Chcemy 
po prostu uatrakcyjnić ten 
teren spacerowy. Myślimy rów-
nież o  pętli rolkowej. Mamy też 
wstępną koncepcję portu kaja-
kowego, a  także miejsce, gdzie 
może powstać niewielkie pole 
namiotowe oraz parking cam-
perów. Chcemy, żeby miejsce 
to stało są perełką ponadregio-
nalną – dodaje Łukasz Kot.

Władze miasta już teraz zachę-
cają mieszkańców, którzy mają 

pomysły, na to jak należy zago-
spodarować mirowski przełom 
Warty, aby wyrazili swoją opinię 
na ten temat. - Pamiętajmy jednak, 
że z jednej strony chcemy, jak naj-
mniejszej ingerencji w  przyrodę, 
a z drugiej chcemy, jak najbardziej 
pokazać ten teren, tak by wyeks-
ponować naturalne piękno tego 
miejsca – zaznacza prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. - Zgła-
szajcie swoje uwagi i  pomysły 
oraz różne rozwiązania doty-
czące zagospodarowania czy no-
wych atrakcji, które można tam 
w  przyszłości stworzyć. Planując 
inwestycje na Mirowie, chcemy 
odnieść się do sugestii i  ocze-
kiwań mieszkańców. Po to, by 
nowy park był atrakcyjny, funk-
cjonalny i  bezpieczny, także dla 
przyrody - zachęca.

Uwagi i sugestie w sprawie utwo-
rzenia Parku Rekreacji na terenie 
Mirowskiego Przełomu Warty 
można zgłaszać na adres mailowy: 
zielona@cuk.czestochowa.pl

Miasto prace związane z powsta-
niem parku chciałoby sfinansować 
z  udziałem funduszy unijnych. 
- Ale nie tylko. Możliwości z pew-
nością będzie wiele, bo turystyka 
jest jedną z najbardziej poszkodo-
wanych branż z  powodu covidu. 
Dlatego też krajowe programy 
odbudowy będą pewnie wspierać 
wszelkie projekty z  nią związane 
– zauważa Piotr Grzybowski, za-
stępca prezydenta miasta.

Co istotne, stworzenie nowego 
parku na terenie mirowskiego 
przełomu Warty wpisuje się 

w jeden z trzech kierunków, które 
miasto chce realizować w  najbliż-
szych latach. - Chcemy stworzyć 
jak najwięcej zielonych miejsc re-
kreacji dla mieszkańców. Poza tym 
zamierzamy wprowadzić uchwały 
sprzyjające tworzeniu zielonych 
dachów, ścian i fasad. Oprócz tego 
będziemy zazieleniać miasto i od-
betonować niektóre przestrzenie 
miejskie. W  przypadku tego 
ostatniego kierunku zaczniemy 
od Placu Pamięci Narodowej, 
gdzie po modernizacji będziemy 
mieć o  20% mniej betonu niż do-
tychczas. Pojawią się krzewy, 
byliny, żywopłoty i drzewa – pod-
sumowuje prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. Więcej szczegółów 
na temat koncepcji zazielenienia 
Placu Pamięci Narodowej po-
znamy wkrótce.

Jeśli chodzi natomiast o  ulgę, 
według założeń nowej uchwały 
od 1 stycznia 2023 roku czę-
stochowianki i  częstochowianie 
będą mogli liczyć na częściowe 
zwolnienie z  podatku od nieru-
chomości, jeśli w 2022 roku zazie-
lenią dachy lub elewacje swoich 
domów. Przyszłoroczna ulga mia-
łaby dotyczyć tych mieszkańców, 
którzy posadzili na dachu rośliny 
wieloletnie, posiadają co najmniej 
jedną ścianę budynku porośniętą 
pnączami, których korzenie znaj-
dują się w ziemi lub też utworzyli 
instalację z ogrodem wertykalnym 
na fasadzie budynku. Zwolnienie 
miałoby dotyczyć wyłącznie bu-
dynków mieszkalnych.

Siedem znanych marek podpi-
sało umowy najmu na 80% 
z  17,5 tys. mkw. powierzchni 
dostępnej w  parku han-
dlowym Dor Plaza, który 
powstaje w  Częstochowie 
przy ulicy Drogowców. 
Otwarcie zaplanowano na 
trzeci kwartał 2022 roku.

Dawny obiekt handlowy Tesco 
w  Częstochowie przy ul. Dro-
gowców o  powierzchni działki 
około 65 tys. mkw. został w ubie-
głym roku zakupiony przez 
Grupę Dor. Obecnie budynek jest 
w  trakcie przebudowy i  zostanie 
przekształcony w  park handlowy. 
Obiekt będzie miał 17,5 tys. mkw. 
powierzchni najmu oraz wygodny 
parking na około 600 miejsc po-
stojowych.

Realizacja inwestycji już się roz-
poczęła. Koordynacja prac bu-
dowlanych została powierzona 
działowi project management, 
a wynajem zajmuje się 
dział leasingu nieru-
chomości handlowych 
w strukturach CREAM 
Property Advisors. Za 
koncepcję architek-
toniczną odpowiada 
Pracownia Projekto-
wania i  Usług Inwe-
stycyjnych Alfa.

Głównym najemcą 
obiektu została sieć 
spożywcza Carrefour. 
W  gronie nowych marek znalazł 
się również znany brand modowy 
Sinsay. Tenant mix uzupełnia 
także sklep szwedzkiej sieci mul-
timarketów Jula. Ofertę parku 
handlowego Dor Plaza wzboga-
ciła ponadto doskonale znana i lu-

biana sieć drogeryjna Rossmann. 
Umowę przedłużył także wielo-
letni najemca tej lokalizacji - sieć 
Media Expert - doceniając tym 
samym ogromny potencjał komer-
cyjny projektu w Częstochowie.

Kolejnym ważnym najemcą jest 

sieć z  ofertą wyposażenia wnętrz 
Jysk. – Dużym atutem nowego 
obiektu jest sprzyjający zakupom 
format parku handlowego. Dzięki 
nowej lokalizacji klienci zyskają 
jeszcze łatwiejszy dostęp do na-
szej oferty. Mamy nadzieję, że 
nasz bogaty asortyment wzbudzi 
zainteresowanie mieszkańców 
Częstochowy i  okolic – mówi Do-
minik Łoński, development ma-
nager Jysk Poland.

Na terenie parku zostanie rów-
nież otwarta stacja benzynowa 
Moya oraz salon prasowy Inmedio 
oferujący swoim klientom dopaso-
waną ofertę, wzbogaconą o usługi 

kurierskie i  możliwość opłacenia 
rachunków. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z  postępów komer-
cjalizacji. Częstochowski projekt 
cieszy się dużym powodzeniem 
wśród najemców ze względu na 
ogromny potencjał handlowy 
i  atrakcyjną lokalizację. Prowa-
dzimy kolejne rozmowy i wkrótce 
będziemy informować o  nowych 
umowach – mówi Michał Małecki, 
head of leasing w  firmie CREAM 
Property Advisors, która zajmuje 
się wynajmem obiektu.

Otwarcie nowego parku han-
dlowego zaplanowano na trzeci 
kwartał 2022 roku.

Przy ulicy Drogowców

Jakie sklepy znajdziemy  
w nowym parku handlowym?

Dor Group to stabilny gracz 
na rynku nieruchomości 
obecny w Polsce od 1999 
roku. Firma dynamicznie się 
rozwija, inwestując w aktywa 
z różnych segmentów branży. 
Dor Group buduje obecnie 
m.in. 300 mieszkań w war-
szawskiej dzielnicy Wilanów 
oraz jest właścicielem po-
wierzchni biurowych, maga-
zynowych i handlowych.

zdj. materiały prasowe

zdj. materiały prasowe
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O krok od tragedii. Często-
chowscy policjanci zauważyli, 
że z jednego z budynków przy 
ulicy Ogrodowej w Lelowie, w 
którym odbywało się co-
roczne święto chasydów tzw. 
jorcajt (rocznica śmierci), wy-
dobywają się kłęby dymu. 
Natychmiast ruszyli z pomocą 
i jeszcze przed przyjazdem 
straży pożarnej ewakuowali 
około 50 osób oraz ugasili 
pożar.

Każdego roku o tej samej porze 
do niewielkiej miejscowości w 
województwie śląskim przyby-
wają Żydzi z całego świata na grób 
czczonego przez nich cadyka Da-
wida Bidermana. Ta uroczystość 
jest również dużym wyzwaniem 
dla służb.

Od 2020 roku, ze względu na 
pandemię, obchody mają zde-

cydowanie skromniejszy prze-
bieg, przekłada się to również na 
mniejsze siły policyjne kierowane 
do Lelowa. W tym roku chasydzi 
spotkali się w niedzielę, 9 stycznia. 
W rejon budynku należącego do 
żydowskiej fundacji skierowano 
dodatkowo czteroosobowy pa-
trol z Samodzielnego Pododdziału 
Prewencji Policji w Częstochowie. 
I to właśnie ci policjanci około 
godziny 17.00 
zauważyli dym 
oraz płomienie 
ognia wydo-
bywające się  
z okna budynku, 
w którym trwały 
uroczystości.

Policjanci na-
tychmiast we-
szli na pierwsze 
piętro do sali, 
w której byli 

ludzie. Pomieszczenie było kom-
pletnie zadymione, widoczność 
była bardzo ograniczona. Funk-
cjonariusze zlokalizowali jednak 
źródło pożaru i  ewakuowali 
uczestników uroczystości. We-
zwali na miejsce straż pożarną, 
ale jeszcze przed przybyciem 
strażaków pobiegli do radio-
wozu po gaśnice, aby zapobiec 
dalszemu rozprzestrzenianiu się 
ognia.

Mundurowi wyprowadzili z bu-
dynku w sumie 50 osób oraz uga-
sili pożar. Dzięki szybkiej reakcji 
policjantów nikt nie odniósł ob-
rażeń i udało się ograniczyć straty 
materialne spowodowane roz-
przestrzenianiem się ognia.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności

Częstochowa

Do kogo powinny trafić 
stypendia artystyczne?
Do 31 stycznia można składać 
wnioski o przyznanie stypendiów 
artystycznych Prezydenta  
Miasta Częstochowy.

O stypendia mogą się ubiegać 
mieszkanki i mieszkańcy Czę-
stochowy realizujące określone 
przedsięwzięcia w zakresie twór-
czości artystycznej, opieki nad 
zabytkami lub upowszechnianiem 
kultury. Stypendia przyznawane 
są w dziedzinach: literatura, mu-
zyka, sztuki plastyczne, teatr, film, 
taniec, upowszechnianie kultury, 
ochrona dóbr kultury i opieka nad 
zabytkami.

Stypendium przyznawane jest na 
przedsięwzięcie artystyczne reali-
zowane w roku kalendarzowym, w 
którym zostało przyznane.

O jego przyznaniu decyduje 
wartość merytoryczna przed-
sięwzięcia opracowanego przez 
kandydatkę/kandydata do sty-
pendium – unikatowa tematyka 
projektu wyróżniająca go wśród 
innych rozpatrywanych w  danej 
dziedzinie, dotychczasowe osią-
gnięcia kandydatki/kandydata, 
właściwe udokumentowanie 
wniosku oraz wpływ projektu sty-
pendialnego na życie kulturalne 
Częstochowy.

Wnioski mogą składać osoby 
fizyczne, a w przypadku niepeł-
noletnich – w ich imieniu opieku-
nowie prawni. Do wniosku należy 
dołączyć materiał dokumentujący 

dorobek twórczy z ostatnich 3 lat 
(zrealizowane projekty, wydane 
publikacje, nagrody, wyróżnienia, 
udział w konkursach, wystawach, 
prezentacjach, potwierdzone ko-
piami dyplomów, zaświadczeń 
etc.), rekomendacje, opinie, re-
cenzje i preliminarz wydawniczy.

Do wniosku można dołączyć 
również dokumentację dodat-
kową w postaci materiału pre-
zentującego dorobek twórczy  
z ostatnich 3 lat, zapisaną na no-
śnikach elektronicznych – kopie 
prac (portfolio), wydane publi-
kacje, zrealizowane projekty fil-
mowe, teatralne lub muzyczne itp.

Szczegółowe informacje o stypen-
diach uzyskać można w Referacie 
Kultury w Wydziale Kultury, Pro-
mocji i Sportu Urzędu Miasta Czę-
stochowy, al. Najświętszej Maryi 
Panny 45 a, tel. (34) 370-74-60.

Wnioski należy składać w 
Kancelarii Urzędu Miasta przy  
ul. Śląskiej 11/13 w godz. 7.30-
15.30 do 31 stycznia 2022 roku. 
O zachowaniu terminu decyduje 
data złożenia wniosku w Kance-
larii Urzędu Miasta (w przypadku 
wniosków składanych drogą pocz-
tową nie decyduje data stempla 
pocztowego, lecz data wpłynięcia 
wniosku do Kancelarii Urzędu 
Miasta). Wnioski złożone po wy-
znaczonym terminie nie będą roz-
patrywane.

OKF zachęca do udziału w plebiscycie

Które filmy były najlepsze?
Tradycyjnie na początku roku 
Ośrodek Kultury Filmowej 
„Iluzja” zaprasza do udziału w 
plebiscycie na pięć najlep-
szych filmów pokazywanych 
w zeszłym roku. Swoje zdanie 
można wyrazić do 31 stycznia. 

OKF ,,Iluzja” organizuje plebi-
scyt na najlepsze filmy roku od lat 
90. – zawsze w styczniu. To już 29. 
edycja ,,Złotej Piątki”.  

Aby wziąć udział w plebiscycie, 
należy zagłosować w specjalnej 
ankiecie, która znajduje się na 
stronie OKF. 

Wybierać można spośród 151 
tytułów. Swoje typy można zgła-
szać do 31 stycznia. W głosowaniu 
biorą udział wyłącznie filmy pre-
mierowe prezentowane w OKF 
,Iluzja” w 2021 roku – z wyjątkiem 
krótkiego metrażu, filmów archi-
walnych, retransmisji oper i kon-
certów, cyklu ,,Wielka sztuka na 

ekranie” oraz filmów wyświetla-
nych w ramach programu ,,Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej”.

 Uczestniczki i uczestnicy, którzy 
podadzą swoje dane kontaktowe 
– telefon bądź adres mejlowy – 
wezmą także udział  w losowaniu 
nagród – karnetów wstępu na 
,,Złotą Piątkę”, filmów DVD czy 
wydawnictw artystycznych.

Wybrane przez publiczność pięć 
najlepszych filmów roku będzie 
można zobaczyć w lutym.  

Dla najmłodszych

W Rędzinach mają park linowy

Już działa

Gmina Koniecpol z bezpłatną 
komunikacją dla mieszkańców

Lelów

Pożar podczas corocznego  
święta chasydów

Przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 1 w Rędzinach 
powstał Park Linowy Maluch. 
O realizację takiej inicjatywy 
zabiegali mieszkańcy so-
łectwa Rędziny-Kolonia.

Park wybudowano w oparciu o 
specjalną normę jakości związaną 
z wymogami bezpieczeństwa dla 
urządzeń sportowych i rekreacyj-
nych w postaci torów linowych. 
Konstrukcję zamontowano na ist-
niejącym drzewostanie przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 

1 w Rędzinach przy ul. Szkolnej 7.
Park składa się m.in. z Trasy Ma-

lucha, przeznaczonej dla dzieci 
młodszych, zawierającej 4 prze-
szkody pomiędzy drzewami oraz 
wejścia i zejścia z trasy. Całoć 
zabezpieczono siatkami oraz ba-
rierkami.

Gmina Koniecpol uruchomiła 
darmową komunikację dla 
mieszkańców. Na ten cel - na 
wniosek burmistrza - pozy-
skano dofinansowanie z 
Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych.

W ramach systemu komuni-
kacji publicznej funkcjonuje sześć  
nowych linii autobusowych,  

które połączą sołectwa z miastem 
Koniecpol:

1. KONIECPOL - PĘKOWIEC 
PRZEZ ZARÓG, OBLASY

2. KONIECPOL - LUBORCZA 
PRZEZ KONIECPOL STARY

3. KONIECPOL - ŁYSAKÓW 
PRZEZ TEODORÓW

4. KONIECPOL - ŁABĘDŹ PRZEZ 
OKOŁOWICE

5. TERESÓW - RADOSZEWNICA 
PRZEZ STARY KONIECPOL

6. KONIECPOL - ŁYSINY PRZEZ 
ŁABĘDŹ

W przypadku ewentualnych 
uwag lub sugestii co do godzin 
kursowania autobusów Urząd 
Miasta i Gminy Koniecpol prosi 
o pisemny kontakt z Biurem  
Podawczym.

zdj. Śląska Policja
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Ważność unijnych certyfi-
katów COVID wydanych po 
szczepieniu w schemacie pod-
stawowym, po dawce 
uzupełniającej i przypomina-
jącej, od 1 lutego skrócona 
będzie do 270 dni, czyli do ok. 
9 miesięcy.

Od 31 grudnia 2021 r. rozpoczął 
się proces wydawania UCC na 
okres 360 dni od daty przyjęcia 
dawki dodatkowej uzupełniającej. 
Od 1 lutego 2022 r. ważność cer-
tyfikatów zostanie skrócona do 
270 dni, licząc od daty szczepienia 
dawką dodatkową. Dla dawki 
przypominającej data ta również 
zostanie skrócona do 270 dni, li-
cząc od daty szczepienia dawką 
przypominającą.

Celem wprowadzenia unijnych 
certyfikatów covidowych jest uła-

twienie swobodnego przemiesz-
czania się w Unii Europejskiej. 
Certyfikat można pobrać po zalo-
gowaniu się na Internetowe Konto 
Pacjenta (IKP) lub mieć je stale 
przy sobie w aplikacji moje IKP.

Komisja Europejska przyjęła w 
grudniu 2021 r. przepisy, według 
których po szczepieniu podsta-
wowym na COVID-19 unijny cy-
frowy certyfikat COVID będzie 
ważny przez 9 miesięcy (270 dni) 
„do celów podróży wewnątrz 
UE”, a nie, jak obecnie, przez rok. 
Do przedłużenia ważności doku-
mentu będzie wymagana dawka 
przypominająca. Nowe przepisy 
będą obowiązywać 27 krajów UE 
od 1 lutego. Do tego czasu w całej 
UE mają zostać dostosowane apli-
kacje mobilne używane do we-
ryfikacji cyfrowych certyfikatów 
COVID.

zdrowie

Mieszkańcy Częstochowy  
i  okolic będą mogli zbadać 
swoje kości. Wkrótce w  na-
szym mieście pojawi się 
bowiem „osteobus”. Diagno-
stykę przeprowadzi personel 
MD Multi Diagnostica  
z Krakowa.

Mobilna pracownia densyto-
metryczna 17 stycznia stanie 

przy przychodni przy ulicy 
Kiedrzyńskiej 81 oraz przy 
przychodni EURO-MED przy 
ulicy Wielkoborskiej. W  na-
szym mieście pojawi się także 
ponownie 19 stycznia. Tym 
razem badania będzie można 
wykonać przy przychodni 
AMICUS (al. Pokoju 44) oraz 
przy przychodni NORD-MED 
(ul. Michałowskiego 6). Zapisy 

prowadzone są telefonicznie  
512 351 600. Diagnostykę 
przeprowadzi personel MD 
Multi Diagnostica z Krakowa. 

Nie jest wymagane skiero-
wanie od lekarza. Cena jednego 
badania wynosi 45 złotych.

Densytometria jest podsta-
wowym badaniem, które umoż-
liwia rozpoznanie osteoporozy, 
również w jej stadium bezobja-
wowym, czyli przed złamaniem 
kości, czy kręgosłupa.

Metoda ta precyzyjnie mierzy 
masę kostną - z  dokładnością 
do 1%. Jest to rodzaj badania 
wykorzystującego niewielkie 

dawki promienia rentgenow-
skiego. Są one o  wiele niższe 
niż przy klasycznym zdjęciu 
rentgenowskim klatki pier-
siowej, czy kości. Eksperci 
podkreślają, iż wyniki mogą 
sygnalizować konieczność 
uzupełnienia witaminy D3 
oraz wapnia w diecie.

Badanie jest bezbolesne 
i polega na radiologicznym po-
miarze tkanki kostnej z kręgo-
słupa lędźwiowego lub szyjki 
kości udowej. Nie trzeba się 
do niego w żaden sposób przy-
gotowywać. Całość trwa zale-
dwie kilka minut.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Zapisz się na badania

Zbadaj swoje kości
Osteoporoza jest chorobą doty-
kającą coraz większej liczby osób  
w naszym kraju. Cierpi na nią około 2,7 
miliona ludzi. Rozwija się bezobjawowo. 
Powoduje zmiany w strukturze kości, 
przez co są coraz słabsze oraz bardziej 
podatne na złamania. Najczęściej zapa-
dają na nią kobiety po menopauzie. We-
dług statystyk na osteoporozę choruje 
co trzecia kobieta po 50. roku życia. Nie 
jest to jednak wyłącznie choroba kobiet 
- zapadają na nią również mężczyźni,  
a także osoby młode. W osteobusie po-
winny zbadać się także osoby palące pa-
pierosy, pijące duże ilości kawy, alkoholu, 
ale również spożywające zbyt mało prze-
tworów mlecznych.

W postaci kapsułek

Szczepionka będzie 
doustna?

Od 1 lutego

Certyfikaty covidowe 
mają krótszą ważność

Naukowcy z Hongkongu opra-
cowali doustną szczepionkę 
przeciwko COVID-19. Może 
być ona produkowana w  po-
staci kapsułek i  jest w  stanie 
wywołać odpowiedź immuno-
logiczną na wirusa bez działań 
niepożądanych.

Dr Kwong Wai Yeung, dyrektor 
ds. naukowych z  firmy DreamTec 
z  Hongkongu opracował wraz 
z  zespołem nowy sposób poda-
wania białka kolca SARS-CoV-2 
jako potencjalnego składnika 
szczepionki doustnej. Prace roz-
wojowe rozpoczęły się w połowie 
2021 roku, wyniki opublikowano 
w  grudniu w  czasopiśmie na-
ukowym Vaccines.

Jak podkreślają naukowcy szcze-
pionka jest w  stanie wywołać 
odpowiedź immunologiczną 
na wirusa zarówno u  myszy jak 
i  u  ludzi bez działań niepożąda-
nych, a  białka szczytowe nie do-
stają się do układu krwionośnego. 
- Podjęliśmy próbę opracowania 
doustnej szczepionki przeciwko 
COVID-19, w  celu zapewnienia 
środka, który jest bezpieczny, 
skuteczny i  łatwy do podawania 

- przekazał w  komunikacie po za-
kończeniu pilotażu dr Kwong.

Doustna dawka przypominająca, 
zwiększająca liczbę przeciwciał, 
może być produkowana w postaci 
kapsułek zawierających miliardy 
przetrwalników bakterii Bacillus 
subtilis. Po spożyciu, transge-
niczne przetrwalniki uwalniane 
są w  jelicie cienkim, gdzie na 
błonie śluzowej wywoływana 
jest odpowiedź immunologiczna. 
Naukowcy wskazali, że na po-
wierzchni przetrwalnika bakterii 
Bacillus subtilis dochodzi do eks-
presji domeny wiążącej receptor 
białka szczytowego SARS-CoV-2 
i  wytwarzania przeciwciał neu-
tralizujących.

Co istotne, szczepionkowe kap-
sułki mogą być przechowywane 
w  temperaturze pokojowej, tym 
samym zachowując stabilność 
przez co najmniej sześć miesięcy.

DreamTec jest spółką bio-
technologiczną założoną przez 
dr Kwonga Wai Yeunga, która 
opracowuje rozwiązania bio-
technologiczne, w tym ekspresję 
cennych białek rekombinowa-
nych, RNA i  hodowle komórek 
macierzystych.
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Do 3 lat więzienia grozi 28-
latki, którego zatrzymali 
policjanci z Poczesnej. Męż-
czyzna na terenie galerii 
handlowej nie miał założonej 
maseczki zakrywającej usta i 
nos. Funkcjonariusze postano-
wili go więc wylegitymować. 
Jak się okazało, mężczyzna 
miał przy sobie narkotyki. W 
miejscu zamieszkania stróże 

prawa ujawnili kolejne porcje 
dilerskie białego proszku i zie-
lonego suszu.

Do zdarzenia doszło podczas 
realizowania zadań związanych 
z ograniczaniem rozprzestrze-
niania się epidemii koronawirusa 
przez policjantów z Poczesnej. 
Na terenie jednej z galerii handlo-
wych funkcjonariusze zauważyli 
mężczyznę, który nie zasłonił ust 

i nosa maseczką. Podczas legity-
mowania uwagę policjantów przy-
ciągnął biały proszek widoczny 
na dokumentach sprawcy wykro-
czenia. Test potwierdził przypusz-
czenia stróżów prawa - 28-letni 
mieszkaniec Częstochowy miał 
przy sobie amfetaminę.

Razem z zatrzymanym udali się 
do jego miejsca zamieszkania, 
gdzie ujawnili kolejne porcje bia-
łego proszku i zielonego suszu. 
Łącznie mundurowi zabezpieczyli 
ponad 25 działek dilerskich amfe-
taminy i marihuany.

28-latek za brak maseczki został 
ukarany mandatem karnym, a za 
posiadanie środków odurzających 
usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat 
pozbawienia wolności.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

kryminalne newsy

Częstochowa

Tragiczny finał
poszukiwań

Myszków

Po pijanemu spowodował
śmiertelny wypadek.
26-letni kierowca został
już aresztowany

Poczesna

Wpadł z narkotykami, bo... 
nie miał maseczki

W jednym z kompleksów le-
śnych na terenie powiatu 
częstochowskiego zostały 
znalezione zwłoki. To 41-letni 
Tomasz K., którego od ponie-
działku (10.01.) poszukiwali 
policjanci.

41-letni mieszkaniec Często-
chowy ostatni raz był widziany 
w poniedziałek, 10 stycznia, 
około godziny 11.00 przy ulicy 

Warszawskiej. W poszukiwa-
niach liczyła się każda minuta, 
bo  jak zaznaczali funkcjona-
riusze mężczyzna mógł mieć 
myśli samobójcze i wymagać po-
mocy. Niestety finał poszukiwań 
okazał się tragiczny - zwłoki 
mężczyzny zostały ujawnione 
we wtorek, 11 stycznia w kom-
pleksie leśnym na terenie po-
wiatu częstochowskiego.

Trzy miesiące spędzi 
w  areszcie 26-letni kierowca, 
który w  Siedlcu Dużym spo-
wodował śmiertelny wypadek. 
Jak się okazało, mężczyzna 
prowadził pod wpływem alko-
holu. Na dodatek chciał uciec 
z  miejsca zdarzenia. Został 
jednak zatrzymany przez 
świadków wypadku.

Do wypadku doszło w  sobotę 
około 13.30 w  Siedlcu Dużym na 
drodze krajowej numer 91. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że 26-letni kierowca fiata 
bravo jechał w  kierunku Katowic. 
W  wyniku nieprawidłowego wy-
przedzania land rovera, na łuku 
drogi stracił panowanie nad po-
jazdem i uderzył w niego. Fiat da-
chował. Jego kierowca wyszedł 
z  tego zdarzenia bez szwanku. 
Próbował nawet uciekać pieszo. 

Po chwili został jednak ujęty przez 
świadków. Jak się okazało, był 
kompletnie pijany. Badanie wy-
kazało ponad 2 promile alkoholu 
w  organizmie. Do tego nie po-
siadał uprawnień do kierowania.

W wyniku zdarzenia dwie osoby 
trafiły do szpitala. Niestety jednej 
z  nich nie udało się uratować. To 
28-letni pasażer fiata, który zmarł 
w szpitalu na skutek odniesionych 
obrażeń.

Zebrany w  tej sprawie ma-
teriał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie 26-latkowi pro-
kuratorskich zarzutów, spowo-
dowania wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym, znajdując się pod 
wpływem alkoholu.

Sąd na wniosek policjantów 
i  prokuratora zastosował wobec 
26-latka z gminy Niegowa tymcza-
sowy areszt na okres 3 miesięcy.

Wierzchowisko

Awionetka lądowała na autostradzie,
bo w baku była znaczna ilość wody

Częstochowa

Uratowali 39-latka, który chciał
popełnić samobójstwo

Myszków

Odzyskali skradzioną 
ciężarówkę. Była warta 
ponad 250 tys. zł

Prokuratura Rejonowa w Czę-
stochowie umorzyła śledztwo 
w sprawie lądowania awio-
netki na autostradzie A-1 w 
maju 2021 roku w Wierzcho-
wisku k. Częstochowy. 
Śledztwo toczyło się w 
sprawie sprowadzenia bezpo-
średniego niebezpieczeństwa 
katastrofy w ruchu lądowym.

14 maja 2021 roku 34-letni pilot 
leciał awionetką marki TECNAM 
z Wrocławia do Rzeszowa, gdzie 
miał być przeprowadzony prze-
gląd techniczny samolotu. Gdy 
awionetka znajdowała się na wy-
sokości około 1500 metrów i w 
odległości 10 km od lotniska Rud-
niki k. Częstochowy silnik zaczął 
tracić moc.

Na wysokości 750 metrów silnik 
przestał pracować i w związku 
z tym pilot rozpoczął procedurę 
awaryjnego lądowania, infor-
mując o tym służbę informacji 
lotniczej. Po nieskutecznych pró-
bach uruchomienia silnika i braku 
możliwości dolecenia na lotnisko 
Rudniki, pilot podjął decyzję o 
przyziemieniu samolotu na pasie 
autostrady A-1.

Przed lądowaniem pilot dosto-
sował prędkość awionetki do 
prędkości pojazdów na autostra-
dzie i „wisiał” dłuższą chwilę nad 

drogą, aby być zauważonym przez 
kierowców. Następnie przyziemił 
samolot i dokołował do zjazdu z 
autostrady, a po zatrzymaniu przy 
pomocy innych osób stoczył awio-
netkę w bezpieczne miejsce.

Podczas śledzytwa w Instytucie 
Technicznym Wojsk Lotniczych 
przeprowadzono badania próbek 
paliwa, zabezpieczonego w zbior-
nikach samolotu. W wyniku tych 
czynności stwierdzono, że zabez-
pieczone próbki paliwa zawierały 
znaczną ilość wody. W postępo-
waniu nie zdołano ustalić przy-
czyny zanieczyszczenia paliwa 
wodą. W szczególności przepro-
wadzone czynności nie pozwoliły 
na stwierdzenie, czy ujawniona 
woda pochodziła z ostatniego 

tankowania samolotu, czy też po-
przednich.

- Uwzględniając wskazane oko-
liczności uznano, że przyczyną 
lądowania awionetki TECNAM na 
pasie autostrady A-1 była awaria 
silnika, spowodowana niewła-
ściwą jakością benzyny oraz brak 
możliwości dolecenia przez pilota 
na najbliższe lotnisko w Rudni-
kach k. Częstochowy. Ponadto 
stwierdzono, że zgodnie z przepi-
sami Prawa lotniczego pilot mógł 
wylądować w miejscu innym niż 
lotnisko, gdyż kontynuowanie 
lotu stanowiłoby potencjalne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
statku powietrznego - mówi To-
masz Ozimek, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Czę-
stochowie. TS

Częstochowscy policjanci ura-
towali 39-letniego mężczyznę, 
który wyszedł z domu, chcąc 
popełnić samobójstwo. 39-
latek został  odnaleziony w 
ostatniej chwili, gdy już miał 
zaciśniętą pętlę na szyi. Mun-
durowi udzielili mu pierwszej 
pomocy, po czym trafił on pod 
opiekę specjalistów.

Wczoraj po południu do dy-
żurnego z Komisariatu II Policji 
w Częstochowie wpłynęło zgło-
szenie z którego wynikało, że 39-

letni mieszkaniec Częstochowy 
wyszedł z domu z myślami samo-
bójczymi. Policjanci natychmiast 
rozpoczęli jego poszukiwania.

Po niespełna godzinie stróże 
prawa z „dwójki” dotarli do po-
mieszczeń magazynowych w 
jednej z firm, gdzie odnaleźli za-
ginionego. Mężczyzna miał już 
zaciśniętą na szyi pętlę. Policjanci 
natychmiast zdjęli mu ją z szyi i 
udzielili pierwszej pomocy. Dzięki 
szybkim działaniom asp. sztab. 
Ireneusza Zagórskiego i sierż. 
sztab. Bartosza Piechowicza nie 

doszło do tragedii, a 39-letni de-
sperat trafił pod opiekę specjali-
stów.

Jak przypomina częstochowska 
policja, bardzo często osoby pla-
nujące popełnienie samobójstwa 
wcześniej dają sygnały ostrze-
gawcze. Nie ignorujmy cichego 
wołania o pomoc. Dajmy im od-
czuć, że w tej trudnej sytuacji nie 
są same. Bądźmy empatyczni. 
Szczera rozmowa i pomoc specja-
listy może uratować takiej osobie 
życie.

 ■ RED

Myszkowscy kryminalni odzy-
skali skradzioną ciężarówkę 
wartą 240 tysięcy złotych. W 
ręce policjantów wpadł w tej 
sprawie 37-letni multirecydy-
wista i jego wspólnik. Obaj, 
decyzją prokuratora, zostali 
objęci policyjnym dozorem.

Policjanci z Wydziału Kryminal-
nego myszkowskiej komendy od-
zyskali ciężarowego mana, który 
został skradziony z terenu jednej z 
miejscowych posesji. O zdarzeniu 
myszkowskich policjantów za-
alarmował pokrzywdzony. Łupem 
złodziei padły też pieniądze, złoto 
i inne wartościowe przedmioty o 
łącznej wartości 30 tysięcy zło-

tych. Sprawą zajęli się kryminalni 
z myszkowskiej komendy. Już po 
kilku dniach ustalili nie tylko toż-
samość sprawców, ale również 
miejsce, gdzie był ukryty skra-
dziony samochód. Pojazd miał już 
zmienione tablice rejestracyjne. 

Do zatrzymania 37-letniego 
multirecydywisty i jego wspólnika 
doszło na terenie powiatu zawier-
ciańskiego. Złodzieje zostali za-
trzymani i osadzeni w policyjnym 
areszcie. Śledczy, oprócz wartej 
240 tysięcy złotych ciężarówki, 
odzyskali też znaczną część skra-
dzionego mienia. O losie włamy-
waczy zdecyduje sąd.
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Świetnym po-
mysłem na pre-

zent jest voucher na 
spektakl w  teatrze 
lub na kolację dla 
dwojga. Można rów-

nież połączyć oba 
pomysły – z  pewnością 

zachwycą waszych bli-
skich i  zagwarantują wspa-

niałe wspomnienia. Jeśli wasi 
dziadkowie wciąż czują się 
młodo i  lubią ciekawie spę-
dzać czas, możecie odważyć 
się na prezent, który zapewni 

im niesamowite przeżycie, jak 
np. lot widokowy lub niezapo-

mniany lot balonem. Na taki 
prezent można złożyć się razem 

z  rodzeństwem, a  w  przypadku 
młodszych wnuczków poprosić 

rodziców o  wkład własny w  pre-
zent dla dziadków. Na pewno wesprą 

taką inicjatywę! Doskonałym pomy-
słem na prezent dla babci i  dziadka 
jest również podarowanie wyjazdu 
SPA, który pozwoli im przeżyć re-
laksujący weekend. Jeśli dziadkowie 
nie przepadają za wycieczkami lub 
ogranicza ich kondycja, postaw na 
prezent, który korzystnie wpłynie 
na ich zdrowie. Może warto zdecy-
dować się na grotę solną? Dbanie 
o  zdrowie jest w  końcu w  ich wieku 
szczególnie ważne. A  jeśli chcesz im 
o  tym przypomnieć, podaruj im pa-
kiet badań – zadbaj o  zdrowie. Jeśli 
Twoich dziadków nadal łączy wielka 
miłość, zdecyduj się na romantyczny 
prezent, który będzie pielęgnował 
wspólne wspomnienia. Świetnym 
wyborem będzie kurs tańca dla 
dwojga lub romantyczny relaks 
w  SPA. Jeśli nie masz pewności, co 
spodoba się Twoim dziadkom, po-
daruj im voucher na rodzinną sesję 

fotograficzną. 
Nie dość, że 
p r z y j e m n i e 
spędzicie czas 
w  rodzinnym 
gronie to 
jeszcze poda-
rujesz dziadkom 
wspaniałą pamiątkę 
w  postaci wspólnej 
fotografii. Jeżeli masz 
już dużo wspólnych ro-
dzinnych zdjęć, możesz 
także skomponować je 
i  podarować dziadkom fo-
toksiążkę, która będzie 
szczególnym uhonorowa-
niem całej waszej rodziny. 
I  na zakończenie... pa-
miętaj, aby swoją pomoc 
i  miłość ofiarować 
dziadkom nie tylko od 
święta.

W związku z tym szczególnym świętem, warto postawić na  
oryginalny prezent. Możecie podarować swoim babciom i dziadkom 

przeżycia, które ciężko zastąpić materialnymi rzeczami.

 ■ Katarzyna Gwara

 ■ Paula Nogaj

Dzień Babci i Dziadka

O babciach i dziadkach pamiętaj nie tylko od święta!
Wasze babcie to najlepsze kucharki na świecie, a dziadkowie nie mają sobie równych, jeśli chodzi o majsterkowanie? Kto inny kocha tak 
bezinteresownie jak dziadkowie? Wynagrodźcie im trud, jaki wkładali w nasze wychowanie i podziękujcie za uczucie, którym nas obda-

rzają. Zwłaszcza w tych szczególnych dniach, które są przed nami. 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka. 
Jakie są tradycje związane z tym świętem?

Babcie i dziadkowie doceniani 
są nie tylko w naszym kraju, ale 
również w najodleglejszych za-
kątkach świata.

Niemcy
W Niemczech Święto Babci ob-

chodzi się w drugą niedzielę paź-
dziernika, ale zaledwie od 2010 
roku. Co ciekawe, Dzień Dziadka 
nie jest tam obchodzony w ogóle.

Francja
We Francji Dzień Babci od 1987 

roku obchodzi się w pierwszą 
niedzielę marca. Powstało jako 
rozwinięcie pomysłu na popu-
larną kawę Babci, czyli Café 
Grand’Mère. Tego dnia Francuzi 
organizują konkursy na laurki i 
życzenia dla babć i najpiękniejsze 
wspomnienia o babciach. Organi-
zuje się także pochody na cześć 
babć, tzw. Mamif’estation, oraz 
spotkania z babciami przy cieście 
i kawie – najlepiej właśnie Café 
Grand’Mère (kawa babci). To 
właśnie od tej kawy, a właściwie 
kawiarni, w której ją podawano, 
rozpoczęły się obchody Dnia 
Babci we Francji.

Ameryka Północna
Amerykańskim (w USA i Kana-

dzie) odpowiednikiem dni dziadka 

i babci jest Narodowy Dzień 
Dziadków, ang. National Grandpa-
rents Day. Nie jest więc świętem 
rozdzielonym na dwa dni.

W USA jest to święto oficjalnie 
zatwierdzone przez Kongres i 
prezydenta, ustanowione w 1978 
roku przez Jimmy’ego Cartera 
na pierwszą niedzielę po Święcie 
Pracy Labour Day, które obcho-
dzone jest w pierwszy ponie-
działek września zarówno w USA, 
jak i Kanadzie. Tak więc Dzień 
Dziadków w obu krajach również 
obchodzony jest we wrześniu.

Dzień ten ma swój oficjalny 
hymn A Song for Grandma and 
Grandpa („Piosenka dla Babci  
i Dziadka”), a symbolem tego dnia 
jest niezapominajka.

W szkołach, kościołach i do-
mach spokojnej starości organi-
zowane są uroczystości. Święto 
celebruje się także w gronie 
rodzinnym przy ogniskach, czy 
grillach. Dzień ten ma za zadanie 
uświadomić dzieciom, jak wiele 
zawdzięczają swoim dziadkom. 
Wnuki są zachęcane do pomocy 
najstarszym członkom rodziny.

Włochy
We Włoszech Dzień Babci  

i Dziadka – La festa dei nonni  
– obchodzony jest 2 października 
i obchodzi się go od niedawna, 
bo dopiero od 2005 roku. 2 paź-

dziernika w Kościele Katolickim 
obchodzone jest też święto 
Aniołów Stróżów, a dziadkowie 
są właśnie takim Aniołami Stró-
żami dla swoich wnuków. Tu, 
podobnie jak w Stanach Zjed-
noczonych, symbolem Dnia 
Dziadków jest niezapominajka.

Bułgaria
Tutaj świętują tylko babcie, ale 

święto obchodzone jest z prze-
pychem, koncentrując się na naj-
młodszych, czyli urodzonym w 
ostatnim roku wnuku w rodzinie. 
”Babin Den” obchodzi się tak jak 
w Polsce 21 stycznia. Matka wraz 
z najmłodszym dzieckiem od-
wiedza najstarszych krewnych, 
obdarowując ich prezentami.

Japonia
W tym państwie nie ma Dnia 

Dziadków, a istnieje święto 
zwane Dniem Szacunku dla Star-
szych. Na początku (od 1966 
roku) święto to celebrowane 
było 15 września. Zmiana nastą-
piła w roku 2003, kiedy to usta-
lono nowy termin dziękowania 
starszym za ich opiekę. Od tego 
czasu Dzień Szacunku dla Star-
szych obchodzony jest w trzeci 
poniedziałek września.

Pomysł utworzenia święta 
wszystkich babć w naszym 
kraju pojawił się w tygodniku 
„Kobieta i Życie” w 1964 
roku. Już rok później święto 
to zaczął popularyzować na 
większą skalę „Express Po-
znański”. Powodem do usta-
nowienia święta były urodziny 
znanej aktorki. To właśnie w 
Poznaniu 21 stycznia 1965 
roku dziennikarze wręczyli 
Mieczysławie Ćwiklińskiej, 
aktorce filmowej i teatralnej, 
tort z okazji jej występu w tym 
mieście. Gwiazda obchodziła 
tego dnia 85 lat i była znana 
z roli babci w sztuce „Drzewa 
umierają, stojąc”, dlatego na 
torcie napisano „Dla babci”. W 
roku 1966 również „Express 
Wieczorny” ogłosił dzień 21 
stycznia „dniem babci”. Później 
powstała również tradycja ob-
chodzenia Dnia Dziadka.

W tym przypadku historia 
była jednak nieco inna. Samo 
święto najprawdopodobniej 
dotarło do nas ze Stanów 

Zjednoczonych. Już w latach 
siedemdziesiątych w Telewizji 
Polskiej pojawił się konkurs, 
który miał na celu wybranie 
najodpowiedniejszego dnia na 
poświęcenie uwagi dziadkom. 
Pierwsza propozycja suge-
rowała obchodzenie Dnia 
Dziadka w maju. Ostatecznie 
jednak zdecydowano, że 
będziemy go świętować  
22 stycznia, zaraz po Dniu 
Babci. Oficjalnie Dzień 
Dziadka funkcjonuje w na-
szym kraju od 1981 roku.

I mimo że babciom i dziadkom 
poświęcamy dwa osobne dni, 
ale tradycje i zwyczaje z nimi 
związane są bardzo podobne. 
Przyjęło się, że w tym wyjąt-
kowym dniu wnuki składają 
życzenia swoim dziadkom,  
a w przedszkolach, świetli-
cach i innych instytucjach 
opiekuńczo-wychowawczych 
organizowane są spotkania, 
pokazy artystyczne dzieci i 
poczęstunek. Zwykle towa-
rzyszy temu wręczenie laurek 
i drobnych upominków.

Dzień Babci i Dzień Dziadka
W Polsce...

...i na świecie

Wyjątkowe upominki w formie przeżyć
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Dzień Babci i Dzień Dziadka to 
święta, w  których doceniamy 
i dziękujemy seniorom za ofia-
rowane serce, dobroć i miłość, 
nieustanny trud i poświęcenie, 
a  także troskę, mądrość i  siłę 
niezbędną do pokonywania 
codziennych trudności. Warto 
przy tej okazji zadbać też o to, 
aby nasi bliscy nie padli ofiarą 
oszustów. Są oni bowiem 
bardzo łatwym celem...

Nieustannie zdarzają się przy-
padki oszustw, gdzie przestępcy 
podszywając się pod funkcjona-
riuszy policji, kurierów czy podając 
się za członków rodziny zabierają 
seniorom często oszczędności ca-
łego życia. Choć o  tych metodach 
dużo się mówi i  są one dobrze 
znane, to w  dalszym ciągu wiele 
osób zostaje pokrzywdzonych tego 
rodzaju przestępstwami. Oszuści 
sięgają po rozmaite sposoby, by 
uwiarygodnić się w oczach swoich 
ofiar. Wykorzystują łatwowier-
ność i  brak czujności zwłaszcza 
starszych i  samotnych osób, grają 
na ich uczuciach i  potrafią nimi 
manipulować.

Szczególnie w  najbliższych 
dniach seniorzy powinni uważać 
na kurierów, którzy mogą pró-
bować wyłudzić ich dane oso-
bowe, adres zamieszkania bądź 
dodatkową opłatę np. za do-
starczenie paczki od rzekomego 
wnuczka!

Składając życzenia porozma-
wiajmy i uczulmy naszych najbliż-
szych na to, co może im grozić. 
Nie zostawiajmy babci i  dziadka 
samych w  obliczu zagrożeń. 
W  trosce o  bezpieczeństwo 
dziadków, przekażcie im poniższe 
policyjne porady.

Bądź sprytniejszy od oszustów:

 ● NIGDY nie przekazuj pieniędzy 
osobom obcym! – to najważ-
niejsza zasada. Nie ważne, za 
kogo będą się podawać – legi-
tymacje i  dokumenty mogą być 
fałszywe – oszuści są dobrze 
przygotowani do takich zadań;

 ● nie zostawiaj gotówki ani 
kosztownych przedmiotów 
w  miejscach wskazanych przez 
rozmówców telefonicznych, nie 
wyrzucaj ich przez okno, nie 
pozostawiaj za drzwiami miesz-
kania;

 ● nie pożyczaj pieniędzy osobom, 
które znane są tylko z  widzenia 
lub deklarują, że chcą przekazać 
gotówkę twoim bliskim - od-
dając pieniądze nie wiesz, w jaki 
sposób i przez kogo zostaną one 
wykorzystane – w  ten sposób 
możesz stracić wszystkie 
oszczędności;

 ● weryfikuj każdą otrzymaną 
informację! - po zakończeniu 
rozmowy telefonicznej na-
leży samemu skontaktować 
się z  wnukiem, z  kuzynem i  za-
pytać czy potrzebuje pomocy. 
Policja, ani funkcjonariusze 
innych służb, nigdy nie proszą 
obywateli o  pieniądze, ich wy-
płatę z  banku, bądź dokonanie 
przelewu! Nawet podpisanie ja-
kiegokolwiek pokwitowania nie 
powinno uśpić naszej czujności;

 ● chcąc powiadomić o  sprawie 
policję, bądź zweryfikować 
prawdomówność dzwoniącego, 
najpierw bezwzględnie zakończ 
rozmowę. A następnie po upew-
nieniu się, że połączenie zo-
stało przerwane zadzwoń na nr 
112. Przestępcy często proszą 
seniora, żeby się nie rozłączał 
i wybrał na klawiaturze telefonu 

nr 112. Senior jest przekonany, 
że dzwoni na policję, a  tym-
czasem w słuchawce odzywa się 
wspólnik przestępcy, który jest 
obok niego.

 ● gdy jesteś sam pod żadnym pre-
tekstem nie wpuszczaj nikogo 
do swojego domu – oszuści usy-
piają czujność rozmówcy i  plą-
drują mieszkanie – nie pozwól 
na to!

 ● nie otwieraj drzwi, gdy tyko 
usłyszysz dzwonek. Najpierw 
sprawdź, kto stoi za drzwiami. 
Jeżeli nie znasz tej osoby roz-
mawiaj przez zamknięte drzwi. 
Wizytę administratorów, hy-
draulików, kominiarzy itd. 
można umówić telefonicznie 
na konkretny dzień i  godzinę, 
a  inkasenci mogą wystawione 
rachunki za światło i  gaz zo-
stawić w  skrzynce pocztowej, 
nie wchodząc do domu;

 ● dobrą praktyką jest, by w trakcie 
wszelkich kontroli technicz-
nych bądź wizyt urzędników, 
pracowników spółdzielni, insty-
tucji pomocowych, pielęgniarek 
itp., mieć wsparcie kogoś młod-
szego: syna, córki, zięcia, wnuka;

 ● nie należy wpuszczać do klatki 
schodowej nieznajomych osób 
podających się za listonosza, 
kuriera, konserwatora, bądź 
wchodzących pod pretekstem 
pozostawienia ulotek;

 ● nie otwieraj nieznanych linków 
do stron, nigdy nikomu nie udo-
stępniaj haseł do kont interne-
towych;

 ● nie przekazuj swoich danych 
osobowych i  pod żadnym po-
zorem nie rób przelewów in-
ternetowych na wskazane 
w wiadomościach numery kont;

 ● robiąc zakupy przez Internet, 
w  miarę możliwości, zapewnij 
sobie wsparcie zaufanej osoby 
podczas dokonywania transakcji 
– jedno, choćby przypadkowe, 
kliknięcie w link może doprowa-
dzić do niekorzystanego rozpo-
rządzania twoimi danymi oraz 
przekazanym mieniem.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Dzień Babci i Dziadka

Porady

Uczulmy najbliższych na to,  
co może im grozić

Wnioski do końca stycznia

Więcej pieniędzy na program „Opieka 75+”
Ruszyła kolejna edycja Pro-
gramu Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej „Opieka 
75+”. Do końca stycznia gminy 
mają czas na zgłaszanie zapo-
trzebowania na środki 
finansowe na rok 2022. Do-
tacja celowa z budżetu 
państwa w tej edycji wzrosła 
do 60 proc. kosztów realizacji 
zadania.

Ministerstwo Rodziny od 2018 
r. realizuje rządowy program 
„Opieka 75+”. Jest on odpowiedzią 
na wyzwania, jakie stawiają przed 
Polską zachodzące procesy demo-
graficzne, dlatego skierowany jest 
do osób starszych w wieku 75 lat i 
więcej, które mieszkają na terenie 
gmin do 60 tys. mieszkańców.

Korzysta coraz więcej gmin
Program służy wsparciu samo-

rządów w realizacji ich zadania 
własnego, wynikającego z ustawy 
o pomocy społecznej. Dzięki 
niemu usługi opiekuńcze, w tym 
specjalistyczne, rozwijają się 

także w mniejszych miejscowo-
ściach. Z roku na rok uczestniczy 
w nim coraz więcej gmin, a z usług 
korzysta większa liczba seniorów.

W edycji programu na rok 2022 
zwiększono wysokość wsparcia 
finansowego dla gmin z 50 proc. 
do 60 proc. udzielanego z dotacji 
celowej budżetu państwa.

Programem będzie można objąć 
osoby, które po raz pierwszy sko-
rzystają z usług opiekuńczych, 
jak również korzystające z nich 
już wcześniej, a także zwiększyć 
liczbę godzin potrzebnych usług.

– Osób starszych w Polsce z 
roku na rok przybywa, a zapotrze-
bowanie na usługi opiekuńcze – 
również specjalistyczne – rośnie. 
Dlatego tak ważne jest zapew-
nienie dostępu do nich wszystkim, 
którzy tego potrzebują – pod-
kreśla minister rodziny i polityki 
społecznej Marlena Maląg.

Na zapotrzebowanie czas do 
końca stycznia

Do końca stycznia 2022 roku 
gminy mają czas na zgłaszanie 
zapotrzebowania na środki finan-

sowe do Urzędów Wojewódzkich. 
Wojewodowie przekażą je do 
Ministerstwa Rodziny do połowy 
lutego.

W 2022 r. środki finansowe  
z programu mogą być prze-
znaczone na:
 ● dofinansowanie do usług 
opiekuńczych, w tym spe-
cjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osób, którym 
przedmiotowe usługi były 
świadczone w ramach pro-
gramu i będą kontynuowane 
w roku 2022;

 ● dofinansowanie do usług 
opiekuńczych lub specjali-
stycznych usług opiekuń-
czych dla osób, którym w 
roku 2021 te usługi nie były 
świadczone;

 ● dofinansowanie do zwięk-
szenia liczby godzin usług 
opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób w 
wieku 75 lat i więcej.

Wnioski do końca stycznia

Wyrównania za styczniowe 
emerytury w lutym
- Od lutego emeryci i renciści, 
którzy pobierają świadczenia 
w przedziale 4920 zł - 12 800 
zł, będą mieli obliczaną za-
liczkę na podatek i składkę na 
korzystniejszych zasadach  
– zapewnia Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej. Ci, 
którzy w styczniu otrzymali 
niższe świadczenia, w przy-
szłym miesiącu będą mogli 
liczyć na wyrównanie.

W styczniu część emerytów 
i rencistów otrzymało niższe 
świadczenia w związku ze zmia-
nami podatkowymi wprowadzo-
nymi w ramach Polskiego Ładu. 
– Emerytury na styczeń są już 
od grudnia przygotowane i obli-
czone. Ich wypłata dokonuje się w 
styczniu według obecnych zasad. 
Świadczenia do 10 stycznia są już 
zresztą wypłacone. Zapewniam 
jednak, że zmieniamy przepisy tak, 
żeby emeryci, którzy otrzymują 
świadczenia do 12,8 tys. zł brutto 
nie tracili na Polskim Ładzie  
– mówi minister rodziny i polityki 
społecznej Marlena Maląg.

W lutym wyrównanie świadczeń

Rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z 8 stycznia 2022 r. 
zmienia technikę poboru zali-
czek na podatek dochodowy od 
osób fizycznych. W efekcie osoby, 
które pobierają świadczenia  
w przedziale 4920 zł-12 800 zł, 
będą miały obliczaną zaliczkę na 
podatek i składkę na korzystniej-
szych zasadach. Tak przynajmniej 
twierdzą rządzący.

Emeryci i renciści otrzymają 
od lutego świadczenia niepo-
mniejszone wobec zeszłego roku,  
a także z wyrównaniem za styczeń.

Takich emerytów w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych pobie-
rających świadczenia w wysokości 
między 4920 zł a 12 800 zł – jest 
421 tys., czyli 6 proc. emerytów  
i niecałe 2 proc. rencistów. 
Świadczenia niższe niż 4930 zł 
pobiera 8,1 mln osób, czyli 94 
proc. emerytów i ponad 98 proc. 
rencistów. Osób które otrzy-
mują świadczenia w wysokości 
ponad 12 800 zł jest zaledwie 
457. – To oznacza, że praktycznie 
dla wszystkich emerytów i renci-
stów Polski Ład jest korzystny lub  
neutralny – twierdzi minister 
Marlena Maląg.

Wanda Sowińska

Moje marzenia
Siła moich marzeń

Roztarcza swe kręgi
Wyrzucam je z serca
Rosną mi w potęgę.

Marzenia pozwolą
Uwierzyć w me szczęście

Z serca się wywodzą
podczas snu – najczęściej. . .

Gdy ranek zaświta
Ujrzę promyk słońca
rzucam swe marzenia

na papier – bez końca.

Siła moich marzeń
mocna jest jak skała
Wszystko mi spełniła

Gdy – Ciebie poznałam.

Teraz dni me płyną
Bez przykrych wydarzeń

To wszystko sprawiła
Siła moich marzeń.
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Już dziewiąty raz społeczność szkolna 
V LO zaangażowała się w świąteczną 
pomoc rodzinie w ramach ogólnopol-
skiej akcji „Szlachetna Paczka”. To dzia-
łanie „Stowarzyszenia Wiosna” opiera 
się o ideę przekazywania bezpośredniej 
pomocy osobom potrzebującym na pod-
stawie wcześniejszego rozpoznania ich 
sytuacji.

W tym roku przygotowaliśmy upominki 
dla pani Agnieszki, mamy samotnie wy-
chowującej trójkę dzieci w wieku 7-11 
lat. Początkowo zbiórkę rozpoczęły klasy 
1a, 1e i 2a, ale później włączyli się w nią 
również uczniowie pozostałych klas na-
szej szkoły. Każdego dnia przybywało 
artykułów spożywczych, środków czy-

stości, artykułów szkol-
nych, kosmetyków. Udało 
się również zdobyć wyma-
rzone przez rodzinę pre-
zenty świąteczne. Wśród 
najpilniejszych potrzeb ro-
dziny była lodówka. Tutaj z 
pomocą finansową przyszli 
nauczyciele, a także ro-
dzice uczniów. 

Szlachetna Paczka to 
akcja, która uczy pomagać, 
uczy wrażliwości, ofiarowania siebie 
i swojego czasu innym. Uczy również 
współdziałania i współpracy w zespole, 
podziału obowiązków i odpowiedzial-
ności za ich realizację. Tym właśnie wy-
kazali się uczniowie naszego liceum.

Koordynatorzy Wolontariatu Szkol-

nego serdecznie dziękują wszystkim 
zaangażowanym w akcję – Dyrekcji, 
Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom. To 
dzięki Wam udało się zrealizować całą 
listę potrzeb rodziny.

mgr D. Magacz, mgr B. Wołowiec

V LO 
im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

Challenge dla Agatki  
w V LO im. A. Mickiewicza  

w Częstochowie

Szlachetna Paczka 

Wyniki konkursu kolęd i pastorałek „Zaśpiewajmy Jezusowi…” 

V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 
przyjęło wyzwanie i z wielką przyjemnością dołą-
czyło do #challenge4agatka. Zespół musicalowy 
MICK ART GROUP pod opieką mgr D. Tomeckiej 
zatańczył do piosenki Małe TGD - „Góry do Góry”. 
Przystąpienie do akcji  miało na celu rozpowszech-
nienie informacji o zbiórce pieniędzy na leczenie 
dla 7-letniej Agatki Kuberskiej, która walczy  
z guzem mózgu.

 Przesyłamy najlepsze życzenia dla dzielnej dziew-
czynki z Częstochowy . 

Żyjemy po to, aby pomagać innym!!!

W V LO został zorganizowany Kon-
kurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy 
Jezusowi” pod patronatem ks. Prałata 
dr W. Kowalika, proboszcza parafii ar-
chikatedralnej Św. Rodziny w Często-
chowie. Zadaniem uczestników było 
nagranie dowolnego utworu i prze-
słanie organizatorowi. Konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Wzięli 
w nim udział uczniowie naszej szkoły 
oraz uczniowie szkół polskich z Litwy 
i Ukrainy. Rozstrzygnięcie konkursu 
miało miejsce 21 grudnia 2021 r.

Komisja w składzie: dyrektor 
szkoły mgr M. Witek, s. M. Banach,  
mgr I. Karlak, mgr D. Magacz, ks. T. Król, 
mgr J. Głowacki, oceniła poziom wyko-
nanych utworów. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się niezwykłym talentem, do-
skonałą pomysłowością i emocjonalnym 
zaangażowaniem.

Wykonawcom kolęd i pastorałek przy-
znano następujące nagrody: Grand Prix 
– J. Tankeliun (Gimnazjum im św. Rafała 
Kalinowskiego w Niemieżu). I miejsce 
ex aequo zajęli: W. Borejsz (Gimnazjum 
w Grzegorzewie), O. Makówka (V LO 
w Częstochowie), Ł. Brzóska (V LO w 

Częstochowie), w grupie maluchów:  
A Miłosz (Gimnazjum im. Szymona 
Konarskiego  w Wilnie). Na II miejscu 
uplasowali się ex aequo: M. Gawińczuk 
(Liceum im A. Mickiewicza w Wilnie),  
M. Jermiak (Gimnazjum w Grzegorzewie), 
K. Buczkowska (V LO w Częstochowie), 
w grupie maluchów: E. i M. Daniele (Gim-
nazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecz-
nikach). III miejsce zdobyli: M. Burzyńska 
(Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie),  
M. Tarnowska (V LO w Częstochowie),  
K. Janik (V LO w Częstochowie), w grupie 
maluchów: E. Wiktoria Brodowska 
(szkoła – przedszkole „Vilija” w Wilnie).

Wszystkim uczestnikom konkursu po-
święconemu Narodzonemu Jezusowi 
składamy gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów.

Organizatorzy Konkursu

ZSTiO

14 grudnia w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego 
odbyło się podsumowanie międzyszkol-
nego konkursu fotograficznego dla uczniów 
szkół podstawowych „Ubrani w książkę, czyli 
sleeveface”.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowa-
niem , wpłynęło 57 zdjęć z 13 szkół. Każde 
z nich było ciekawe, uczniowie wykazali się 
dużą pomysłowością, dbałością o szczegóły, 
humorem. Jury miało bardzo trudne zadanie, 
aby wyłonić zwycięzców. Dlatego przyznano 
miejsca ex aequo oraz dużo wyróżnień.

Miejsca na podium
I miejsce

• Aleksandra Grzywna – SP nr 1 w Mysz-
kowie

II miejsce ex aequo
• Jan Jastrząb – SP nr 2 w Częstochowie
• Wiktoria Grzywna – SP nr 1 w Myszkowie

III miejsce ex aequo
• Antonina Ziętal – SP nr 33 w Częstochowie
• Zuzanna Służałek – SP w Żarkach Letnisku

Wyróżnienia
• Maja Trąbska – SP w Jastrząbiu
• Alex Wożniak – SP nr 33 w Częstochowie
• Marcelina Podolak – SP nr 15 w Często-

chowie

• Maja Wawrzyńczak – SP w Konopiskach
• Eliza Męcik – SP w Choroniu
• Iga Surlej – SP nr 33 w Częstochowie
• Zofia Burczy – SP nr 38 w Częstochowie
• Alicja Sobczyk – SP nr 26 w Częstochowie
• Samuel Murawski-Kozakiewicz – SP w 

Jasrząbiu
• Gabriela Szczechla – SP nr 12 w Często-

chowie
• Zuzanna Rychwalska – SP nr 26 w Często-

chowie
• Bartosz Nożownik – SP nr 2 w Często-

chowie
Niestety, z powodu pandemii oraz w trosce 

o zdrowie zaproszonych Gości i gospodarzy 
uroczystość musiała mieć inny charakter. 
Organizatorzy konkursu zrezygnowali z bez-
pośredniej formy nagrodzenia zwycięzców. 
Uroczystość odbyła się bez zaproszonych 
Gości. Została nagrana – link do filmu zostanie 
przekazany szkołom, a nagrody zostaną do-
starczone do szkół osobiście lub wysłane 
pocztą.

Wszystkim uczniom i opiekunom serdecznie 
gratulujemy! Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku spotkamy się ponownie.

Nauczyciele bibliotekarze z ZSTiO im. S. Żeromskiego

„UBRANI W KSIĄŻKĘ, CZYLI SLEEVEFACE”

24 listopada 2021 
w  ZSTiO im. S. Żerom-
skiego okazał się dniem 
pełnym wrażeń! Po ze-
szłorocznym „zdalnym” 
nauczaniu, kiedy 
wszystkie imprezy i  uro-
czystości były odwołane,  
z  tym większym entuzja-
zmem i  pomysłowością 
nasza młodzież przygo-
towała różne działania 
związane z osobą naszego 
patrona – czyli Stefanem 
Żeromskim. Dodatkowo,  
w  dniach 15 -26 listo-
pada w  naszym mieście 
trwa Tydzień Lokalnych 
Branż Zawodowych (zor-
ganizowany przez CIZ), 
mogliśmy więc liczyć na 
wizyty zainteresowanych 
naszą szkołą ósmoklasi-
stów, którzy odwiedzili 
nas 22 XI i  właśnie dziś 
podczas ŻEROMANII – 
czyli Dnia Patrona. Tra-
dycyjnie od lat, 
Dzień Patrona 
ukazał różno-
rodność ta-
lentów młodych 
ludzi (języko-
wych – wywiad 
ze Stefanem Że-
romskim w  ję-
zyku angielskim-, 
m u z y c z n y c h , 
aktorskich, plastycznych), 
uczniowie z  klas mundu-
rowych zachwycili nas po-
kazem musztry (do muzyki 
Vivaldiego „Cztery pory 
roku”) i  celnością strze-
lania do tarczy, natomiast 
uczniowie klas technikum 

i  branżowej szkoły profesjonalnie 
i  w  oryginalny sposób zaprezen-
towali swoje kierunki. W  świetlicy 
i  pracowni gastronomicznej kró-
lował technik żywienia i  usług 
gastronomicznych oraz technik ho-
telarstwa – (myślę, że Żeromskiemu 
spodobałaby się nasza wersja 

ś n i a d a n i a 
w  Nawłoci 
i  wystrój 
sali jadalnej) 
W  dwóch 
p r a c o w -
niach fry-
z j e r s k i c h 
swoimi fry-
zurami i sty-
l i z a c j a m i 

( n a w i ą z u j ą c y m i 
do początków XX 
wieku) zachwycali 
uczniowie tech-
nikum fryzjer-
skiego, a  II piętro 
(korytarz i  trzy 
pracownie kompu-
terowe) wzięli we 
władanie przyszli 

specjaliści w  dziedzinie IT, czyli 
uczniowie z  technikum informa-
tycznego. Naszą szkołę odwie-
dzili ósmoklasiści z następujących 
szkół: ZSP nr 3,  SP 37, SP 8, SP 
27, SP 33, SP 35, SP Huta Stara 
B, SP 12, SP 29, SP 34. Mamy na-

dzieję, że nasza szkoła 
ze swoim klimatem 
i  profesjonalnie wypo-
sażonymi pracowniami 
przypadła im do gustu 
i  w  przyszłym roku 
wezmą ją pod uwagę 
przy wyborze szkoły 
średniej na kolejne 4 
lub 5 lat swojego życia.

ŻEROMANIA – czyli Dzień Patrona
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 
W CZĘSTOCHOWIE
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Meteorolodzy ostrzegają, że 
czeka nas fala srogich mrozów. 
Zima mocno da o  sobie znać 
zwłaszcza wieczorami 
i  w  nocy – słupki rtęci mają 
wskazywać co najmniej 10 
stopni poniżej zera. W  takich 
warunkach część samochodo-
wych akumulatorów może 
odmówić posłuszeństwa. 
Z  pomocą mogą nam jednak 
przyjść strażnicy miejscy.

Trzaskający mróz jest wrogiem 
niejednego samochodu - im więcej 
kresek poniżej zera, tym niższa 
pojemność elektryczna naszego 
akumulatora. Przy zerowej tem-
peraturze w  nowych akumulato-
rach pojemność obniża się o około 
20%. Jeżeli widzimy 20 kresek 
poniżej zera, pojemność ta może 
obniżyć się nawet o  50%. Praw-
dopodobieństwo, że nasza ba-
teria wyzionie ducha w  najmniej 
oczekiwanym momencie jest 
duże. A z badań wynika, że niedys-
pozycja auta w  zimowy poranek 
jest niemal tak samo stresująca, 
jak stłuczka. W  tym momencie 
z  pomocą mogą tradycyjnie przy-
jechać częstochowscy strażnicy 
miejscy, ale pod jednym niezwykle 
istotnym warunkiem. W  tym 
czasie nie może być ważnych in-
terwencji i  dyżurny musi mieć do 
dyspozycji wolny, zmotoryzowany 
patrol. Jeśli nie będzie zgłoszeń 
dotyczących osób bezdomnych, 
bójek, kradzieży, aktów wanda-
lizmu to strażnicy na pewno przy-
jadą i pomogą.

Częstochowscy strażnicy 
miejscy od 2012 roku poma-

gają mieszkańcom Częstochowy 
i  kierowcom urządzeniem roz-
ruchowym przy „odpalaniu” po-
jazdów. Rocznie funkcjonariusze 
odpowiadają na kilkaset próśb 
mieszkańców miasta. Na stanie 
straży miejskiej znajduje się bo-
wiem urządzenie rozruchowe, 
które oferuje bezpieczną pomoc 
przy rozruchu w zakresie do 1600 
A  i  napięcia 12 V. Składa się ono 
ze źródła rozruchu i  kabli. Jest 
zabezpieczone przed skokami na-
pięcia. Kleszcze są w  pełni zaizo-
lowane. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że funkcjonariusze nie będą odpo-
wiadać na zgłoszenia „spryciarzy”. 
- Zdarzały się przypadki, że wie-
czorem dzień wcześniej miesz-
kańcy  dzwonili do dyżurnego 
i  „zamawiali” na następny dzień 
rano patrol straży miejskiej z urzą-
dzeniem rozruchowym. Takimi 
usługami trudnią się inne firmy. 
Strażnicy miejscy mogą przyje-
chać i  pomóc, ale w  sytuacji na-
głej – podkreśla Artur Kucharski, 
rzecznik prasowy straży miejskiej. 
O  pomoc można dzwonić do dy-
żurnego straży miejskiej. Telefon 
alarmowy to 986.

Oczywiście każdy z  nas może 
zaopatrzyć się w  kable rozru-
chowe, które pomogą uratować 
naszą baterię. Jednak akcja re-
animacyjna naszego akumula-
tora musi przebiegać w  asyście 
innego posiadacza samochodu. 
Można też zadzwonić po spe-
cjalny serwis, ale to wiąże się z du-
żymi kosztami. Możemy również 
zadzwonić po taksówkę. Korpo-
racje oferują usługę uruchamiania 
samochodów z  rozładowanym 
akumulatorem.

motoryzacja

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

tel. 601 965 567
email: bacart@interia.pl

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:
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PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

VAT na paliwo ponownie obniżony

Ile zapłacimy 
na stacjach?

Podsumowanie

Miniony rok na naszych drogach

W  ramach kolejnej odsłony 
tarczy antyinflacyjnej VAT na 
paliwo zostanie ponownie ob-
niżony. Tym razem do 8% 
procent. Jakich obniżek na 
stacjach paliw możemy się 
więc spodziewać?

- W drugiej tarczy już od 1 lutego 
na sześć miesięcy, czyli do końca 
lipca, wdrażamy nowe, kolejne 
rozwiązania. Z 23 proc. na 8 proc. 
chcemy obniżyć VAT na paliwo. 
To będzie fundamentalna zmiana 
cenowa – zapowiedział premier 
Mateusz Morawiecki. - Wpływ, 
który szacujemy na cenę litra pa-
liwa, ropy, oleju napędowego, to 
ok. 60 gr., nawet do 70 gr. Taki 
będzie skutek, który budżet pań-
stwa polskiego bierze na siebie 
– dodał. Z  kolei gaz LPG ma być 

tańszy o około 40 groszy na litrze. 
Jak podkreślił, zmiany cen na sta-
cjach paliw będą widoczne za trzy, 
cztery tygodnie.

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że od w  ramach pierwszej „tarczy 
antyinflacyjnej” od 20 grudnia 
(do 20 maja 2022 roku) wysokość 
akcyzy została obniżona do mini-
malnego poziomu dopuszczalnego 
w Unii Europejskiej, a od 1 stycznia 
2022 roku (do 31 maja 2022 roku) 
paliwa zwolniono z  podatku od 
sprzedaży detalicznej i  opłaty 
emisyjnej. W  efekcie ceny na sta-
cjach spadły o około 30 groszy.

Jak podkreślają rządzący, dzięki 
tym działaniom na stacjach 
paliw powinniśmy płacić łącznie 
nawet o  1 zł mniej za litr paliwa.  
W  efekcie powinniśmy płacić 
około 5 zł za litr.

Mniej wypadków, mniej ofiar 
śmiertelnych i mniej osób ran-
nych niż w  latach 
ubiegłych – tak w  najwięk-
szym skrócie można 
podsumować miniony rok na 
drogach województwa ślą-
skiego. - Do poprawy 
bezpieczeństwa na drogach 
naszego regionu z całą pewno-
ścią przyczyniły się działania 
policjantów ruchu drogowego, 
którzy każdego dnia pilnują 
przestrzegania przepisów. Nie 
inaczej będzie w  tym roku, 
gdzie z całą stanowczością re-
agować będą na osoby rażąco 
łamiące przepisy drogowe – 
zaznaczają stróże prawa.

Każdego dnia na drogach na-
szego województwa nad bezpie-
czeństwem czuwa średnio ponad 
pół tysiąca policjantów ruchu 
drogowego. Liczby te, połączone 
z zaangażowaniem mundurowych, 
z  roku na rok skutkują poprawą 
bezpieczeństwa. - W  minionym 
roku odnotowaliśmy 2196 wy-

padków, w których zgi-
nęło 145 osób, a  2572 
zostały ranne. To o 198 
wypadków mniej niż 
w 2020 i 775 mniej niż 
w  roku 2019. Aż o  44 
ofiary śmiertelne mniej 
niż w 2020 i o 54 mniej 
niż w  2019, a  także 
mniej osób rannych 
(2730 w  2020 i  3569 
w  2019 roku) – wyli-
czają funkcjonariusze. 
Niepokoić może liczba 
zatrzymanych nie-
trzeźwych kierujących. 
- W  ubiegłym roku 
7563 osoby wsiadły 
za kierownicę po pi-
janemu - to prawie 2 
tysiące więcej zatrzy-
manych niż w  roku 
2020. Dla osób stwa-
rzających realne za-
grożenie w  ruchu drogowym nie 
było, nie ma i  nie będzie żadnej 
taryfy ulgowej. Do takich osób 
zaliczają się też kierujący przekra-
czający prędkość. W  2021 roku 
roku za przekroczenie prędkości 

o  ponad 50 km/h w  obszarze za-
budowanym stróże prawa zatrzy-
mali 3028 kierujących – dodają. 
Jak zapewniają policjanci, w  roku 
2022 dołożą wszelkich starań, aby 
znów był bezpieczniejszy niż po-
przednie.

Nadchodzą mrozy

Problemy  
z akumulatorem?  
Straż miejska pomoże
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LO LK
A

B R U NO

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

44.900 zł 

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

166.800 zł

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

74.900 zł

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

139.900 zł

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

34.900 zł

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 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 E220, 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT                       126.900 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 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT 43.900 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 16.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

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

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

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 1.8 TSI, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  77.900 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 14 stycznia 2022

Uwaga na utrudnienia

Połączenie ulic Jesiennej i Bór.  
Jak jeździmy w tym miejscu?
Pojawiły się pierwsze utrud-
nienia przy rozbudowie ul. 
Jesiennej i budowie jej drogo-
wego połączenia z  ul. Bór 
w  Częstochowie. - Od kilku 
dni, w  związku z  budową ka-
nału deszczowego, przez 
około miesiąc wystąpią utrud-
nienia w  ruchu na zjeździe 
w ul. Bór z południowej jezdni 
ul. Jagiellońskiej - mówi Ma-
ciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD w Częstochowie.

Rozbudowa ul. Jesiennej wraz 
z budową łącznika drogowego z ul. 
Bór ma usprawnić komunikację 
w  południowych rejonach miasta. 

W  ramach prac przebudowany 
zostanie także istniejący ślad  
ul. Jesiennej od ul. Rydza – Śmi-
głego do al. 11 listopada. Roboty 
obejmą pełną infrastrukturę dro-
gową. Na całej długości drogi 
w  starym i  nowym śladzie po-
wstaną też chodniki i  droga ro-
werowa oraz oświetlenie uliczne. 
Koszt całości zadania wynosi 
niespełna 15,5 mln zł. 4,9 mln zł 
pochodzi z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, a pozostała kwota 
to środki budżetu miasta.

Prace przygotowawcze zaczęły 
się jeszcze z  końcem ubiegłego 
roku. Finał wszystkich robót prze-
widziano natomiast na drugą po-
łowę maja 2023 roku.

 ■ Katarzyna Gwara
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Lolka to 4-letnia suczka, 
przebywająca w domu tymcza-
sowym 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 towa-
rzyskim gronie. Lolka jest średniej 
wielkości suczką. Waży 16 kg.  Jest 
zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

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

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

B RYŚ B U L I O
N

LO LK
A

B R U NO

A L F I K

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

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 porozumieć 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 wy-
prowadzają 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 mo-
ment 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 cza-
sami 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 dowia-
dywały 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 komend 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 wykorzy-
stać. 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 stró-
żuje i jeśli ktoś chciałby psiaka, 

który przez ogrodzenie pokazuje 
obcym, że nie warto wchodzić to on bardzo 

ładnie potrafi zagrać obrońcę domu :)

Lunka pozdrawia z nowego domu!
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Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

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

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

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

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

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

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

 O 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-

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

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



PIĄTEK-NIEDZIELA 14-16 STYCZNIA 2022  15

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

sport

Adres redakcji:

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

Wydawca:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Kontakt internetowy:

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl

www.zycieczestochowy.pl

Telefony:

Biuro ogłoszeń:  792 620 051

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Raków Częstochowa

Ruszyła sprzedaż karnetów

Skra Częstochowa

Trwają przygotowania

Bebetto AZS UJD

Wygrana na początek nowej rundy

Kolejarz-Jura Częstochowa

Sezon przełajowy zakończony

Dostępne są już karnety na mecze do-
mowe Rakowa Częstochowa w rundzie 
wiosennej. - Nie przegap najważniej-
szych spotkań sezonu 2021/2022 
i  wspieraj Czerwono-Niebieskich 
w  walce o  kolejne sukcesy! - zachęca 
klub.

Co można zyskać, zakupując karnet? 
Przede wszystkim świadomość, że wspiera 
się klub, oszczędność pieniędzy i  czasu. 
Poza tym nie trzeba się wtedy martwić 
o miejsce na trybunach, a i samo wejście na 
stadion jest o wiele szybsze. Mając karnet, 
unikacie kolejek - na stadion wchodzicie 
specjalnie przygotowaną „szybką bramką”. 
Posiadacze karnetów mają również pierw-
szeństwo zakupu biletu na mecze Fortuna 
Pucharu Polski rozgrywane przy Lima-
nowskiego 83. Podczas rundy wiosennej 
sezonu 2021/2022 PKO BP Ekstraklasy ro-
zegranych zostanie 8 meczów domowych. 
Pierwszy z nich odbędzie się w niedzielę, 6 
lutego z  Wisłą Kraków, a  w  kolejnych mie-

siącach czekają nas wielkie emocje m.in. 
w  meczach z  Legią Warszawa, Śląskiem 
Wrocław, Cracovią, czy Lechią Gdańsk. 
Rozgrywki potrwają do maja 2022 roku. 
Karnety na mecze domowe Rakowa można 
nabyć drogą internetową pod adresem BI-
LETY.RAKOW.COM, stacjonarnie w Sklepie 
Rakowa w  Galerii Jurajskiej oraz w  kasach 
biletowych stadionu MSP „Raków”. 

By zakupić karnet wystarczy podać imię, 
nazwisko i numer PESEL. - Posiadacze kar-
netów na rundę jesienną w  ciągu 7 dni od 
rozpoczęcia otwartej sprzedaży będą mogli 
przedłużyć karnet na przypisane miejsce. 
W  ramach jednej transakcji można też 
będzie zakupić dwa dodatkowe karnety, 
by wraz ze znajomymi zająć miejsca obok 
siebie. Jednocześnie przypominamy, że 
posiadacze kart kibica mogą doładować 
karnet internetowo bez konieczności zgło-
szenia się do punktów stacjonarnych po 
odbiór nowej karty, wybierając opcję „Do-
ładowanie karty kibica” – informuje klub.

Skra Częstochowa rozpoczęła okres 
przygotowawczy serią tekstów, które 
odbyły się w  miniony piątek i  w  so-
botę. W  poniedziałek natomiast 
zawodnicy Skry po raz pierwszy w tym 
roku trenowali z piłkami.

Na boisku przy ul. Loretańskiej zameldo-
wała się duża grupa piłkarzy - znaleźli się 
w  niej również gracze testowani, a  także 
kilku wychowanków Akademii, którzy do-
tychczas występowali w  drugiej drużynie.  
– Zaczynamy treningami wprowadzają-
cymi, aczkolwiek intensywność i  objętość 
treningów z pewnością jest duża w okresie 
przygotowawczym. Pierwszy raz byliśmy 
dzisiaj na sztucznym boisku, więc chcie-
liśmy zaadaptować piłkarzy do tego po-
przez środki treningowe, ale ta objętość, 

intensywność będzie coraz większa i  na 
przełomie stycznia oraz lutego pewnie 
przyjdzie kumulacja zmęczenia – wyjaśnił 
szkoleniowiec częstochowskiego zespołu, 
Jakub Dziółka. Przyznał również, że jest 
zadowolony z  postawy i  poziomu zaanga-
żowania swoich graczy na starcie okresu 
przygotowawczego. – Gracze, którzy dołą-
czyli do naszej drużyny, byli przez nas w pe-
wien sposób wybrani. Wiedzieliśmy, czego 
się po nich spodziewać. Ale już po bada-
niach motorycznych można stwierdzić, że 
ich poziom jest dobry i  na pewno również 
na tej podstawie Ci zawodnicy do nas tra-
fili. Oczywiście mamy niecałe dwa miesiące 
na to, by jak najlepiej przygotować formę 
sportową całego zespołu– dodał szkolenio-
wiec Skry Częstochowa.

Ruszyły zapisy na X Częstochowski 
Bieg „Policz się z  cukrzycą”, który od-
będzie się 30 stycznia 2022 roku. Jeżeli 
jesteście zainteresowani udziałem, 
spieszcie się – obowiązuje bowiem 
limit uczestników.

Bieg odbędzie się na dystansie 2,5 km. 
Trasą biegu jest cała III Aleja NMP, przej-
ście przez ul. Pułaskiego, Aleja Henryka 
Sienkiewicza, Park 3 Maja, Pasaż biskupa 
Stefana Bareły i Park Staszica. Osoby do 18 
roku życia mogą startować tylko za pisemną 
zgodą rodziców lub opiekunów. Start i meta 
znajdować się będą na początku II Alei NMP. 
Bieg wystartuje 30 stycznia o  godz. 11:00. 
Zgłoszenia do biegu odbywają się tylko 
i  wyłącznie wiadomością sms. Zgłoszenie 
powinno zawierać treść: 1 lub 2. Dla osoby 
dorosłej- 1, a w przypadku zgłoszenia osoby 
niepełnoletniej prosimy o  sms o  treści: 2. 
Z  jednego numeru telefonu można zareje-
strować jedną osobę. Numer telefonu do 

rejestracji: +48664072604. Obowiązuje 
limit uczestników i  wynosi on 300 osób. 
- Wysłanie sms-a  jest jednoznaczne z  za-
akceptowaniem regulaminu biegu, oświad-
czeniem, że stan fizyczny osoby umożliwia 
jej udział w  biegu i  oświadczeniem o  nie 
spożywaniu substancji odurzających i alko-
holu w  trakcie biegu, ani nie przebywanie 
pod ich wpływem podczas trwania imprezy. 
Uczestnik biorący udział w  wydarzeniu 
oświadcza również, że jest w pełni zdrowy, 
nie przejawia objawów choroby i  nie prze-
bywa w  momencie biegu na kwarantannie 
– informują organizatorzy i dodają - W dniu 
biegu wszyscy uczestnicy są zobowiązani 
stawienia się w  Biurze Biegu (Al. NMP 46) 
celem potwierdzenia obecności na biegu. 
Biuro Biegu działać będzie od godziny 9:00 
do godziny 10:10. Po tej godzinie tzn. od 
10:10 do 10:30 odbędzie się rezerwowa 
rejestracja w  ramach limitu 300 osób, dla 
zainteresowanych, którym nie udało się 
zarejestrować online (pod warunkiem, że 
zwolnią się miejsca).

Tenisistki stołowe Bebetto AZS UJD 
Częstochowa rozpoczęły rundę re-
wanżową w  żeńskiej ekstraklasie od 
zwycięstwa. W  piątkowy wieczór 7 
stycznia bez problemów pokonały na 
wyjeździe AZS PWSiP Łomża 3:0, 
a  w  kolejnym spotkaniu, rozegranym 
dwa dni później, wygrały na własnym 
obiekcie 3:1 z KS Gotyk Toruń. Była to 
siódma wygrana częstochowskiej dru-
żyny w tym sezonie.

Podczas meczu z  AZS PWSiP Łomża, 
w  pierwszej grze Roksana Załomska wy-
grała 3:1 z  byłą zawodniczka AZS Często-
chowa Magdaleną Sikorską. - Najwięcej 
emocji przyniósł drugi mecz liderka czę-
stochowskiego zespołu Tetyana Bilenko 
po pięciosetowej walce zwyciężyła  3:2 
(w  piątym secie prowadziła już 7:1) z  gra-
jącą stylem piórkowym Xia Zhao. W trzecim 
pojedynku Anastasiya Dymytrenko poko-
nała 3:0 Martę Smętek – relacjonuje klub. 
Z  kolei w  meczu 11. kolejki ekstraklasy, 
który rozgrywany był 9 stycznia, tenisistki 
stołowe Bebetto AZS UJD Częstochowa 
pokonały na własnym obiekcie 3:1 KS 

Gotyk Toruń. To siódma wygrana często-
chowianek  w tym sezonie. - Bardzo dobrze 
jak zawsze grała Tetyana Bilenko. Liderka 
częstochowskiego zespołu dwukrotnie 
podchodziła do stołu i  dwukrotnie poko-
nała w  stosunku 3:0 Zuzannę Błażejewicz 
i Wiktorie Wróbel. Trzeci punkt dla naszej 
drużyny wywalczyła Roksana Załomska, 
która nie dała szans Ani Jędrzejewskiej. 
Najwięcej emocji dostarczył drugi poje-
dynek, w  którym Anastisya Dymytrenko 
( grająca czarną i  niebieską okładziną 
przegrała z  aktualną złotą medalistką Mi-
strzostw Europy Kadetek (gra mieszana) 
Wiktorią Wróbel. Przy stanie 2:1 Dymy-
trenko przegrywała już w  4 secie 6:9, na-
stępnie prowadziła 10:9, miała jeszcze trzy 
piłki meczbole przy swoim podaniu. Szkoda 
tej porażki – podsumowuje AZS UJD Czę-
stochowa. Zwycięstwo częstochowskich 
tenisistek sprawiło, że zespół Bebetto 
AZS UJD ma na swoim koncie obecnie 21 
punktów i zajmuje obecnie 3 miejsce w ta-
beli. Kolejne mecze Akademiczki mają 
rozegrać w piątek 14 stycznia (mecz wyjaz-
dowy z  Akademią Zamojską) i  w  niedzielę 
16 stycznia (mecz domowy z KTS Enea Siar-
kopol Tarnobrzeg).

Zawodnicy Kolejarza-Jury Często-
chowa wzięli udział w  Przełajowych 
Mistrzostwach Polski, odnotowując 
bardzo dobre wyniki - zakończyli tym 
samym sezon przełajowy.

- W  juniorach bardzo dobry występ Ma-
teusza Konwińskiego, który ukończył 
zmagania na 8 miejscu. Kajetan Wąsowicz 
wywalczył równie przyzwoite 13 miejsce. 
Niestety z  powodu problemów technicz-
nych z  medalowej pozycji spadł Bartosz 
Oleksiak, który ostatecznie nie ukończył 
zawodów. Juniorki młodsze: tutaj najlepiej 
spisała się Milena Tokarska, która wywal-
czyła bardzo dobre 7 miejsce. Larysa Ko-
lańczyk kończy zmagania na 13 miejscu. 
Szymon Czerniecki w juniorach młodszych 
kończy zmagania na dobrym 26 miejscu – 
podsumował szkoleniowiec Kacper Gron-
kiewicz i  podziękował zawodnikom za 
walkę na trasie.

X Częstochowski Bieg

Policz się z cukrzycą

zdj.  Kolejarz-Jura Cz-wa
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