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Nauczyciele otrzymali już styczniowe pensje i mocno się zdziwili, ponieważ okazały się
mniejsze o 200-300 złotych. Rząd zapewnia jednak, że ta grupa zawodowa zyskuje na
zmianach Polskiego Ładu, a zaistniała sytuacja to błąd i nieścisłość przepisów.
- Dokonamy korekt, jeśli chodzi
o rozporządzenie ministra finansów, aby wszystkie osoby,
które miały nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia, w lutym
otrzymały wyrównania - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr
Müller. Podkreślił on, że Polski
Ład ma zapewnić, że 17 mld zł
dodatkowych środków finansowych pozostanie w portfelach
Polaków. Na początku miesiąca,
gdy nauczyciele i służby mundurowe otrzymały swoje pensje,
okazało się, że były one mniejsze.
Rzecznik rządu przyznał, że
mogło dojść w kilku miejscach do
złego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy. - To jest pewnego rodzaju błąd, który może
był zastosowany w niektórych
miejscach, ale również i pewna
nieścisłość przepisów, która daje
taką możliwość interpretacji, by
w ten sposób faktycznie do tego
podejść – wyjaśnił podczas konferencji rzecznik rządu. Choć wy-

raził opinię, że przy każdej dużej
reformie, która dotyczy wielu
obywateli, takie błędy mogą się
zdarzać, zapewnił, że ten błąd
w żaden sposób nie spowoduje, że
osoby zarabiające do 12 tysięcy
800 złotych miesięcznie miałyby
cokolwiek stracić. Według Ministerstwa Finansów, nauczyciele
zdecydowanie skorzystają na
Polskim Ładzie. - W Polsce jest
blisko 611,5 tys. etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie
ustawy – Karta Nauczyciela. Największą grupę (przeszło 60 proc.)
stanowią nauczyciele dyplomowani. Nauczycieli mianowanych
jest niemal 19 proc., a kontraktowych 17 proc. a 3 proc. – stażyści – wymienia Ministerstwo
Finansów. - Obecnie przeciętne
miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3 538
zł brutto miesięcznie, a dzięki
przepisom Polskiego Ładu zyska
aż 144 zł miesięcznie „na rękę”,
czyli aż 1 728 zł rocznie. Z kolei

nauczyciel kontraktowy, który
zarabia przeciętnie 3 927 zł
brutto miesięcznie, skorzysta na
Polskim Ładzie aż 118 zł miesięcznie „na rękę”, czyli aż 1 416
zł w skali roku. Nauczyciel mianowany mający do tej pory 5
094 zł wynagrodzenia przeciętnego brutto miesięcznie, dzięki
reformie Polskiego Ładu będzie
miał co miesiąc w portfelu 40 zł
więcej, a rocznie zyska aż 480 zł
„na rękę”. Z kolei dla nauczyciela
dyplomowanego – z dotychczasowym wynagrodzeniem brutto
w kwocie 6 510 zł brutto miesięcznie, reforma będzie neutralna. Ministerstwo Edukacji
i Nauki poinformowało, że żaden
kurator oświaty nie potwierdził sytuacji zaniżenia wynagrodzenia w związku przepisami
Polskiego Ładu. W związku z tym
resort zaapelował o niewprowadzanie w błąd opinii publicznej.
■ Paula Nogaj
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Został zatrzymany

Najpopularniejsze imiona Groził śmiercią
w minionym roku
swojej matce
Ponad 1300 małych częstochowianek i częstochowian przyszło na
świat w ubiegłym roku. Najczęściej
nadawanymi imionami były Alicja,
Aleksandra i Jan.
Najwięcej, bo aż 30 dziewczynek w
ubiegłym roku otrzymało imię Alicja.
Tuż za nią uplasowała się Hanna i
Julia. Z kolei jeżeli chodzi o chłopców,
to prym wiódł Aleksander i Jan. Na
miejscu trzecim znalazł się Franciszek.
W 2021 roku wzrosła liczba ślubów.
Częstochowski magistrat poinformował, że udzielono aż 891, czyli o
około 20 proc. więcej, niż w roku poprzednim. - Część młodych par rezygnowała ze ślubu wyznaniowego na
rzecz ślubu cywilnego w małym gronie. Najpopularniejszym terminem zawarcia małżeństwa
były miesiące od czerwca do października. Co
ciekawe, sporym zainteresowaniem cieszyły

20-latek z groził swojej matce
śmiercią w sylwestrową noc i
znieważył interweniujących w tej
sprawie myszkowskich policjantów.
Za
popełnione
przestępstwa grozi mężczyźnie
kara do 2 lat więzienia.

zdj. UM CZ-WA

się śluby poza urzędem stanu cywilnego –
głównie w hotelach i restauracjach - było ich
w Częstochowie 16 czyli prawie dwukrotnie
więcej niż w poprzednich latach – podsumował
Urząd Miasta Częstochowy.

Mobilne patrole

Straż Miejska
z nowym radiowozem

zdj. SM CZ-WA

170 tys. złotych kosztował nowy ford
transit connect, który został przekazany
częstochowskiej Straży Miejskiej. Pojazd
będzie służył do patrolowania oraz przewożenia zatrzymanych osób.
Samochód został przekazany strażnikom
miejskim przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, który podkreślał, że funkcjonariusze potrzebowali niezawodnego radiowozu.
- W ubiegłym roku dyżurni odebrali prawie
15 tysięcy zgłoszeń, które wymagały pilnej
interwencji w różnych punktach miasta. Straż
Miejska musi być więc mobilna – poinformował. Radiowóz odebrał komendant Straży
Miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko,
a w spotkaniu uczestniczył także m.in. Rafał
Kusal, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Częstochowy, który realizował zakup ze
środków pochodzących z tzw. „korkowego”,
czyli wpłat za zezwolenia alkoholowe. - To już
drugi ford connect dla naszych patroli, poprzedni otrzymaliśmy w maju ubiegłego roku

- przypominał komendant Artur Hołubiczko.
– Samochód jest przystosowany do wszelkich
naszych zadań w służbie patrolowej, łącznie
z tym, że ma specjalny przedział do przewozu
osób zatrzymanych, nietrzeźwych, wymagających pomocy. Jak poinformował Urząd Miasta
Częstochowa nowy pojazd uzupełni tabor
samochodowy Straży Miejskiej, który - poza
wspomnianymi - liczy sobie trzy vany fordy custom oraz dwa osobowe fordy focusy (w tym
nieoznakowanego) z 2015 roku, kiedy najbardziej wzmocniono flotę aut. Strażnicy korzystają także z nieoznakowanego chevroleta z
2005 r. Fabrycznie nowy pojazd został zakupiony z „alkoholowych” środków budżetowych
przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego UM. Cena auta to 170 tys. zł,
która zawiera serwisowanie i gwarancję przez
najbliższe 4 lata. Radiowóz będzie służył do
sprawnego wykonywania zadań strażników,
związanych z działaniem „oka” monitoringu
wizyjnego i realizowania zgłoszeń mieszkańców Częstochowy.

Do zatrzymania agresywnego 20latka doszło w sylwestrową noc.
– Tuż po północy dyżurny myszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie
od 37-letniej kobiety, że jej syn telefonicznie grozi jej, słowami, że:
” idzie do niej i ją zabije “. Kobieta
w obawie o swoje życie i zdrowie
poprosiła o pomoc policjantów,

którzy natychmiast podjęli interwencję. Mundurowi nie zastali na
miejscu agresora. Ale podczas patrolu miasta za sprawcą, na ulicy
Kościuszki zauważyli opisanego 20latka. Jak się okazało, to syn zgłaszającej. Młody mężczyzna podczas
legitymowania był pobudzony,
agresywny i wielokrotnie kierował
w ich stronę wyzwiska. 20-latek
trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut gróźb karalnych oraz znieważenia interweniujących policjantów
– poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie. Kara,
jaka grozi mężczyźnie za te przestępstwa to 2 lata więzienia.

Do 30 września

Bon turystyczny
wydłużony
W początkowym założeniu bon
turystyczny miał być realizowany
do marca 2022 roku, jednak
zgonie z przepisami wynikającymi z nowej nowelizacji,
przedłużono jego ważność jeszcze
o pół roku. Oznacza to, że tym
samym bonem turystycznym będzie można płacić do końca
września.
485 tys. bonów zostało przyznanych w województwie śląskim. Do
tej pory aktywowano już 78 proc.,
czyli 379 tys. - 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 turystyczną. Bonami można
płacić wielokrotnie, do wysokości
przyznanego bonu – tłumaczy Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego. W naszym województwie
ponad 46 proc. bonów, 226 tys.,
zostało już całkowicie wykorzystanych. Blisko 22 proc., czyli ponad
106 tysięcy bonów, nie zostało aktywowanych. Kwota nieaktywnych
bonów to blisko 74 mln zł. – Dzięki
wydłużeniu terminu ważności bonu
rodzice będą mieli więcej czasu
na jego wykorzystanie. Mogą nim
opłacić nie tylko zimowisko, ale też
pobyt w hotelu czy imprezę turystyczną dla dziecka w późniejszym
okresie, np. podczas majówki, czy
wakacji, w tym wyjazd swojej pociechy na kolonię bądź obóz. Bonem
turystycznym będzie można płacić
do 30 września 2022 r. – mówi
rzeczniczka. Bon turystyczny jest
przyznawany na dziecko, na które
przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy

z programu „Rodzina 500 plus”. Na
każde dziecko przypada jeden bon
w wysokości 500 zł. W przypadku
dziecka z niepełnosprawnością
potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem rodzice mogą liczyć na
dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł. Bon nie podlega wymianie 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 kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Po
aktywacji uprawniony otrzymuje
specjalny kod, który należy podać
podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem.
Każda płatność jest potwierdzana
jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS. Liczba
bonów przyznanych w kraju to 4
318 650, w woj. śląskim 485 924. W
całej Polsce rodzice aktywowali już
3 138 901 bonów, a w Śląskim - 379
057, czyli 78 proc. Kwota zrealizowanych 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 wykorzystali 226 814 bonów. Liczba
podmiotów turystycznych w całym
kraju to blisko 30 tys., w których
można płacić bonami turystycznymi.
W woj. śląskim takich firm i organizacji jest 1897. Najwięcej zgłoszonych podmiotów turystycznych jest
w woj. pomorskim, bo blisko 6 tys.
i w woj. małopolskim – ponad 5,2
tys. - Zgodnie z nowelizacją bon turystyczny jest ważny do 30 września
2022 roku. Po tym czasie niewykorzystane środki z bonu przepadają –
przypomina rzecznika ZUS.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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zdrowie

Zimowa kuchnia

Zadbaj o swoją dietę

Nowe prawo od lutego

Krótsza ważność
certyfikatów COVID
Ministerstwo Zdrowia poinformowało
o
zmianach
w sposobie wystawiania Unijnego Certyfikatu Covid (UCC)
dla osób zaszczepionych, Od
lutego 2022 r. ważność certyfikatu
po
szczepieniu
w schemacie podstawowym
zostanie skrócona do 270 dni.
Nowe wytyczne zostały wydane w oparciu o stanowisko
Rady Medycznej.

W okresie zimowym nasz
sposób odżywiania ulega
zmianie, gdyż mamy mniejszy
dostęp do ilości owoców
i warzyw, a zapotrzebowanie
na energię wzrasta. Jak
zdrowo prowadzić wtedy
swoją dietę? Podpowiadamy.
Podstawą
zdrowej
diety jest dostarczanie organizmowi
takich
składników
odżywczych
jak
białka, węglowodany,
tłuszcze,
składniki
mineralne,
błonnik
i witaminy. Nie znajdziemy ich wszystkich
w pojedynczych produktach – dlatego też bardzo
ważne jest spożywanie zbilansowanych i urozmaiconych
posiłków. Zimą jest to jeszcze
trudniejsze, gdyż na rynku dostępność owoców i warzyw
nieco się zmniejsza. Warto

więc sięgać po produkty sezonowe, takie jak na przykład warzywa korzeniowe (marchew,
buraki, seler, pietruszka), ce-

bulowe (por, czosnek, cebula)
i kapustne (kalafior, brokuł, kapusta, brukselka, jarmuż). Nie
bójmy się sięgać po mrożonki

i wykorzystujmy w kuchni kiszoną kapustę oraz ogórki.
W niewielkich ilościach warto
spożywać suszone owoce np.
jabłka, śliwki, morele czy żurawinę. Ograniczmy natomiast
użycie soli na rzecz suszonych
ziół - majeranku, bazylii, oregano, tymianku czy lubczyku. Tłuste i ciężkie
potrawy
dostarczą
nam energii, jednak
nie wpłyną zbyt korzystnie na nasze
zdrowie.
Przygotowujmy sobie zatem
owsianki,
jedzmy
kaszą jaglaną i rośliny
strączkowe.
Pamiętajmy również, że ważna
jest
systematyczność.
Trzy zdrowe posiłki dziennie
– śniadanie, obiad i kolacja,
a także dwie przekąski to optymalny zestaw dnia. Kluczowe
jest także wypijanie minimum
półtora litra wody dziennie.

- Od 1 lutego 2022 r. ważność
Unijnych Certyfikatów COVID
wydanych
po
szczepieniu
w schemacie podstawowym
zostanie skrócona do 270 dni,
licząc od daty zakończenia
szczepienia w cyklu podstawowym – czytamy w komunikacie resortu zdrowia. Zmiany
dotyczą również certyfikatów,
które wydane zostały po przyjęciu dawki dodatkowej. Od 31
grudnia 2021 r. rozpoczął się
proces wydawania Unijnych
Certyfikatów COVID na okres
360 dni od daty przyjęcia dawki
dodatkowej
uzupełniającej.

Od 1 lutego 2022 r. ważność
przedmiotowych certyfikatów
zostanie skrócona do 270 dni, licząc od daty szczepienia dawką
dodatkową. - Dawka dodatkowa
uzupełniająca podawana jest
po 28 dniach osobom z upośledzeniem odporności, u których
odpowiedź immunologiczna na
szczepienie mogła być niewystraczająca (podawana w celu
osiągnięcia optymalnej ochrony)
– przypomina ministerstwo.
UCC, czyli tzw. paszporty covidowe zostały wprowadzone, aby
ułatwić swobodne przemieszczanie się w obrębie Unii Europejskiej. Dokument ten można
pobrać po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub
mieć je stale przy sobie w aplikacji mojeIKP. Osoby, które
przyjęły dodatkową dawkę
szczepionki, mogą również udać
się do placówki POZ/właściwego punktu szczepień w celu
uzyskania wydruku UCC. W takich przypadkach, pacjent powinien uzyskać pomoc w punkcie
szczepień i otrzymać wydrukowany UCC.

Prezydent podpisał ustawę

Fundusz kompensacyjny
już pewny
W miniony wtorek 4 stycznia
prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, przewidującą
utworzenie Funduszu Kompensacyjnego
Szczepień
Ochronnych. Oznacza to, że
pacjenci, u których wystąpią
niepożądane działania po podaniu szczepionki, będą mogli
uzyskać świadczenie pieniężne.
Świadczenie kompensacyjne
będzie przysługiwało w przypadku
wystąpienia
działań
niepożądanych wymienionych
w Charakterystyce Produktu
Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek, które
spowodowały
hospitalizację
przez okres nie krótszy niż 14
dni, a także w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność
obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie
przyjęć bądź też hospitalizacji
przez okres do 14 dni.
Wysokość świadczeń

Świadczenia będą miały charakter zryczałtowanej kwoty. Ich
wysokość będzie zależała przede
wszystkim od długości okresu
hospitalizacji. - Przykładowo,

w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub
izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3 tys. zł. W przypadku
hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż
14 dni – będzie to kwota 10 tys.
zł, a w przypadku hospitalizacji
trwającej od 14 dni do 30 dni –
od 10 tys. zł do 20 tys. zł. Elementem świadczenia mogą być
także koszty dalszego leczenia
lub rehabilitacji po zakończeniu
przez pacjenta hospitalizacji
do wysokości 10 tys. zł. Limit
świadczenia kompensacyjnego
wyniesie 100 tys. zł. - wylicza
resort zdrowia.
Zdecyduje Rzecznik
Praw Pacjenta

O przyznaniu świadczenia
decydować będzie Rzecznik
Praw Pacjenta. Na rozpatrzenie
wniosku będzie miał maksymalnie 60 dni. Samo złożenie
wniosku będzie jednak odpłatne.
Trzeba będzie uiścić opłatę 200
zł na rachunek bankowy Funduszu. Jeżeli świadczenie kompensacyjne zostanie przyznane,
opłata zostanie zwrócona.

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

aktualności
„Ekonomik” i dwie podstawówki

Placówki ocieplone i ładniejsze
„Ekonomik” przy ul. Św. Augustyna oraz dwie Szkoły
Podstawowe – nr 17 i 34 zostały
poddane termomodernizacji,
dzięki czemu będą cieplejsze i
zyskają również wizualnie. Jak
podkreśla częstochowski magistrat, będą również tańsze w
użytkowaniu i mniej obciążające
dla miejskiego ekosystemu.

i drzwiowa została wymieniona,
podobnie jak instalacja oświetleniowa i odgromowa. Dawna
kotłownia węglowa została zdemontowana.
Powstały
nowe
wejścia z zadaszeniami do sali
gimnastycznej oraz części mieszkalnej. Przed nowym wejściem
głównym pojawił się podświetlany

nocą napis – nazwa szkoły – z kasetonów literowych. Budynek ma
rampę dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowano nowe kamery. Dodatkowo w dwóch salach
położono płytki, a na należącym do
szkoły terenie – chodniki z kostki
brukowej – poinformował Urząd
Miasta. Prace trwały od kwietnia

- W ,,Ekonomiku” przy ul. św.
Augustyna wykonano izolację
przeciwwilgociową i termiczną
fundamentów, docieplono ściany
zewnętrzne – budynek zyskał estetyczną elewację. Są nowe rynny
i rury spustowe. Docieplony
dach pokryto papą; wyremontowano kominy. Stolarka okienna

„Pawełki” na Jasnej Górze

- „Pawełki” to nowenna ku
czci św. Pawła Pierwszego Pustelnika, która stanowi przygotowanie do najważniejszej
uroczystości dla paulinów, czyli
wspomnienia Pawła z Teb, uznawanego za patriarchę i patrona
Zakonu. W Kościele Pierwszy
Pustelnik wspominany jest
15 stycznia, ale uroczystości

z udziałem wiernych zawsze
mają miejsce w niedzielę po
tym wspomnieniu. W tym roku
będzie to 16 stycznia – przypomina Biuro Prasowe Jasnej
Góry. „Pawełki” najbardziej uroczysty charakter mają na Jasnej
Górze ze względu na to, że to
najliczniejszy pauliński klasztor
i dom generalny Zakonu. To
z posługi w częstochowskim
sanktuarium „biali mnisi” znani
są najbardziej. Każdego dnia o
godz. 18:00 odprawiane będzie
nabożeństwo w znajdującej się
w bocznej nawie Bazyliki, XVII
- wiecznej kaplicy św. Pawła
Pierwszego Pustelnika, ufundowanej przez rodzinę Denhoffów.
- Na ołtarzu w specjalnej mon-

strancji wystawiane są relikwie
Pawła z Teb, po czym z towarzyszeniem jasnogórskich - orkiestry i chórów - śpiewane są
XVII hymny o prześladowaniach
pierwszych chrześcijan i życiu
Pawła na pustyni. W trakcie nabożeństw wygłaszane są także
okolicznościowe
rozważania
– informuje zakon. Na czas
dziewięciodniowej
nowenny
zarówno Kaplica, jak i Bazylika
jest odświętnie udekorowana
m.in. paulińską czterokolorową
flagą. Kolor biały przypomina
barwę habitu, żółty pustynię
egipską, zielony palmę żywicielkę Świętego Pustelnika i
czarny kruka, który przynosił
chleb św. Pawłowi.

Tragedia w Kruszynie

Śmiertelnie potrącił nastolatkę.
Jest akt oskarżenia
W lipcu 2021 roku w miejscowości Kruszyna 24-letni
kierowca pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, w
którym zginęła 16-latka. Prokuratura
Rejonowa
skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt
oskarżenia
przeciwko
sprawcy.
Wypadek miał miejsce 4 lipca
ubiegłego roku około godziny
21:30. Dwie nastolatki jechały
obok siebie na rowerach ulicą
Denhoffa w Kruszynie. Andrzej
R., który prowadził samochód
marki Skoda pod wpływem alkoholu, uderzył w pewnym momencie w tylne koło roweru
jednej z dziewczyn, znajdującej
się bliżej środka jezdni. W wyniku tego uderzania16-latka
upadła na pokrywę silnika i
szybę, a następnie została odrzucona na lewą stronę drogi na

do grudnia 202 roku, a ich koszt
wyniósł 2,4 mln zł. Z kolei w Szkole
Podstawowej nr 17 z Oddziałami
Integracyjnymi przy alei Wojska
Polskiego zakres robót objął docieplenie ścian zewnętrznych z
wymianą rynien i rur spustowych,
docieplenie i pokrycie dachów
z remontem kominów, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej (z parapetami), instalacji
elektrycznej, teletechnicznej i
odgromowej. Centralne ogrzewanie także wymieniono; położone nowe chodniki i dojścia do
budynków. Wszystkie te roboty
zakończono w drugiej połowie
grudnia – dodał częstochowski
magistrat. Koszt tej inwestycji to
2,2 mln zł. W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Pod-
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stawowej nr 34 im. A. hr. Fredry
przy ul. Dąbrowskiej docieplono
ściany i wykonano nowe elewacje.
Przeprowadzono także konieczne
roboty demontażowe, obróbkę
kominów, wymianę rynien i rur
spustowych i obróbki blacharskie..
Remont przeszły wejścia, schody,
murki; zewnętrzne wejścia mają
nowe zadaszenia. Wymieniono
drzwi boczne i do piwnic. Założono instalację odgromową i
oświetlenie obiektu. Wokół budynku powstała też opaska. Całość zamknęła się kosztem ok. 1,5
mln zł. Zakończone pod koniec
roku trzy inwestycje były finansowane ze środków uzyskanych
w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych oraz ze
środków budżetu miasta.

Koniec głosowania

Rozpoczęcie nowenny

Jasnogórscy Paulini 7 stycznia
rozpoczną nowennę do św.
Pawła Pierwszego Pustelnika,
patriarchy zakonu. „Pawełki”
stanowią przygotowanie do
najważniejszej uroczystości
dla Paulinów, która w tym
roku odbędzie się 16 stycznia.
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odległość 40 metrów. Sprawca
uciekł z miejsca zdarzenia, nie
udzielając pomocy pokrzywdzonej. Po przejechaniu 850
metrów utracił panowanie nad
pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Ofiara wypadku
zmarła w szpitalu następnego
dnia. Po sprawdzeniu okazało
się, że Andrzej R. miał w swoim
organizmie 1,7 promila alkoholu.
– Powołany w sprawie biegły z
zakresu ruchu drogowego uznał,
że przyczyną wypadku drogowego było niezachowanie bezpiecznego odstępu od rowerów
podczas wyprzedzania przez
kierującego samochodem marki
skoda. Ponadto z opinii wynika,
że stan techniczny pojazdu nie
miał wpływu na zaistnienie wypadku drogowego. Przeprowadzone przez biegłego badania
wykazały również, że Andrzej R.
przekroczył dopuszczalną pręd-

kość wynoszącą 50 km/h, gdyż
poruszał się z prędkością około
87 km/h – powiedział prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Andrzejowi R. został przedstawiony
zarzut spowodowania w stanie
nietrzeźwości śmiertelnego wypadku drogowego i ucieczki z
miejsca zdarzenia. Mężczyzna
częściowo przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i
odmówił złożenia wyjaśnień.
Został aresztowany na wniosek
prokuratora Sądu Rejonowego
w Częstochowie, jednak tymczasowo, gdyż w przeszłości
nie był karany. Za spowodowanie wypadku drogowego w
stanie nietrzeźwości, w wyniku
którego ktoś ponosi śmierć lub
uszczerbek na zdrowiu, grozi
kara od 2 do 12 lat pozbawienia
wolności.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Wybór wieczernikowej
choinki 13 stycznia
Głosowanie w XIV Konkursie
na Wieczernikową Choinkę
dobiegło końca. Oddano kilkanaście tysięcy głosów – obecnie
trwa ich liczenie. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród
planowane jest na 13 stycznia.
Choinkowe
zmagania
kierowane są rokrocznie do
uczniów szkół podstawowych,
przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych
regionu
częstochowskiego. W tym roku
dzieci przystroiły aż 40 drzewek.
Konkurs ma za zadanie nie tylko

wyłonić zwycięzcę, ale też zachęcić najmłodszych do pielęgnowania polskich tradycji
obchodów Bożego Narodzenia,
przypomnieć o znaczeniu i symbolice
choinkowych
ozdób,
a także zainspirować do wykonywania świątecznych dekoracji
własnoręcznie. Organizatorami
Konkursu na Wieczernikową
Choinkę są: Przeor Jasnej Góry
ze wspólnotą, Biuro Prasowe @
JasnaGóraNews, Radio Jasna
Góra oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
w Częstochowie.
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SCHRONISKO PSIA DUSZKA
Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Kontakt: 694 132 231

Alpik jest trzyletnim miłośnikiem przytulania. To pełen energii, aczkolwiek grzeczny w domu,

IK

ALP

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

Bob jest miłośnikiem jedzenia. Jego piramidę potrzeb zdecydowanie zwieńcza marzenie o

BO

B

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

Ś

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.

RY

B

podskakuje niczym wesoła piłka. Uwielbia biegać, ma duszę sportowca. W domu jednak zachowuje się spokojnie i ładnie odpoczywa. Grzeczny jest również u weterynarza oraz podczas
podróży samochodem. Bulion czeka na nowego opiekuna, który obdaruje go czułym głaskaniem
i spędzi z nim czas na wspólnej zabawie oraz na wygodnej kanapie.

ION

Bulion to 2-letni mały psiak. Ma w sobie mnóstwo energii. Tak wiele, że pobudzony

KA

UL

B

Lolka to 4-letnia suczka, przebywająca w domu tymczasowym i marząca o opiekunie, który
przygarnie ją na stałe. Jest miłośniczką przytulania, chętnie spędza czas w domu i dobrze bawi się
na spacerach.. Aktualnie mieszka razem z kotem, jest też przyjazna dla innych psów. Sprawdzi się
więc także w towarzyskim gronie. Lolka jest średniej wielkości suczką. Waży 16 kg. Jest zdrowa,
wesoła i wysterylizowana.

OL

L

L

UN

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

KA

Lunka to wesoły psiak będący wulkanem energii.

aktualności
seksualności – wyjaśnia Urząd
Miasta Częstochowy - Nie każda
młoda kobieta może liczyć na
wsparcie rodziców w kwestii
menstruacji – szacuje się, że
aż w 42% rodzin nie rozmawia
się w ogóle o miesiączce. Również w szkole nie poświęca się
jej należytej uwagi. Brak rzetelnej edukacji powoduje wśród
dziewcząt wchodzących w dojrzałość płciową poczucie osamotnienia, wstydu, rezygnację
z aktywności społecznej czy
sportowej – dodaje. Bardzo
istotną kwestią, ale często pomijaną jest problem utrudnionego
dostępu do środków higienicznych oraz tzw. ubóstwa menstruacyjnego. - Według badań
przeprowadzonych na potrzeby
jednej z fundacji, nawet 500 tys.
kobiet w Polsce nie może sobie
pozwolić na zakup podpasek
czy tamponów. 21% uczennic
jest zmuszonych do wyjścia ze
szkolnych zajęć z powodu braku
podpaski. 10% w ogóle nie wychodzi w czasie okresu z domu.
Dziewczęta w wieku szkolnym
często borykają się z utrudnionym dostępem do środków
higienicznych – podaje dane

Różowe skrzynki
w szkołach
W częstochowskich szkołach
średnich na powrót uczennic
czekają skrzyneczki ze środkami higieny. Bo menstruacja to
normalka i trzeba ją ogarnąć –
a młode kobiety powinny to wiedzieć od samego początku.
- Menstruacja ciągle pozostaje
w wielu grupach społecznych
tematem tabu. Absolutnie nie
powinno tak być – ten fizjologiczny proces dotyczy przecież
ogromnej części populacji i powraca każdego miesiąca przez
sporą część życia. Jako sprawa,
o której się milczy, menstruacja
obrosła w mity, stereotypy i wywołuje najczęściej negatywne,
przykre skojarzenia. Przez same
dziewczyny bywa często postrzegana jako doświadczenie
złe, niekomfortowe, kłopotliwe,
wstydliwe, a to przekłada się
z kolei na brak akceptacji swojego ciała, kobiecości, kobiecej

częstochowski magistrat. Z inicjatywy Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Częstochowy
ds. Równych Szans w częstochowskich szkołach średnich
z początkiem nowego roku
pojawiły się więc charakterystyczne, różowe skrzyneczki
z artykułami higienicznymi dla
kobiet – podpaskami i tamponami. Takie wyposażenie ma
zapewnić dziewczętom jak najszerszy dostęp do bezpłatnych
artykułów higieny osobistej niezbędnych w czasie menstruacji,
a przy okazji udostępnić rzetelną wiedzę na temat miesiączkowania wszystkim młodym
ludziom, którzy będą chcieli
po nią sięgnąć. W akcję zaangażował się Wydział Polityki
Społecznej UM, Wydział Edukacji UM, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
Fundacja ,,Różowa skrzyneczka”
oraz częstochowskie szkoły
średnie. Same skrzyneczki,
a jest ich 42, zostały zakupione
z funduszy Wydziału Polityki
Społecznej Urzędu Miasta. Ich
koszt to 10 tys. złotych. – Dzięki
współpracy z Fundacją ,,Różowa Skrzyneczka”, w szkołach

Częstochowskie Centrum Świadczeń

Będą przyjmowane wnioski
na dodatek osłonowy

Do
końca
października
składać można wnioski o dodatek
osłonowy
w Częstochowskim Centrum
Świadczeń. To jednorazowa
pomoc finansowa, która wypłacana ma być w dwóch
równych ratach. Choć Częstochowa jest gotowa na
przyjmowanie wniosków, nie
można ich jeszcze złożyć, ponieważ Ministerstwo nie
ustaliło jeszcze wzoru druków.
Dodatek osłonowy będzie
wypłacany przez gminy, które
otrzymają na to dotacje z budżetu
państwa.
Formularz
wniosku o dodatek osłonowy
będzie dostępny w Częstochowskim Centrum Świadczeń
oraz na stronie internetowej

niezwłocznie po opublikowaniu
rozporządzenia zawierającego
wzór druku wniosku. Dodatek
osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej,
która ma zniwelować rosnące
ceny energii, gazu i żywności.
Kto może z niego skorzystać?
Zgodnie z zaproponowanymi
przepisami każde gospodarstwo domowe, którego przeciętne miesięczne dochody nie
przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo
1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali
roku w ramach dodatku
osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo
domowe otrzyma 400 lub

500 zł* przy założeniu, że jej
dochód nie przekroczy 2100
złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe
otrzyma 600 lub 750 zł* przy
założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe
otrzyma 850 zł lub 1062,50
zł* przy założeniu, że dochód
nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub
1437,50 zł* przy założeniu,
że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na
osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione
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Gdy 10 stycznia uczennice
Dla komfortu dziewczyn
częstochowskich szkół średnich
wrócą
do
nauki
stacjonarnej, zobaczą, że
w placówkach oświatowych
czekają na nie różowe skrzyneczki z środkami higieny.
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będą dostępne także materiały
informacyjne na temat menstruacji. To szalenie istotne, aby
w okresie dojrzewania – który
sam w sobie nie jest łatwy –
mieć jak najlepszy dostęp do
informacji o tym, jak zmienia się
wtedy ciało człowieka i nie czuć
się w tym czasie zagubioną i osamotnioną – mówi Agata Wierny
z Referatu Dialogu i Praw Czło-

wieka UM, a zarazem Pełnomocniczka Prezydenta Miasta
Częstochowy
ds.
Równych
Szans. Opiekę nad skrzyneczkami sprawować ma społeczność szkolna – w tym samorządy
uczniowskie wraz z koordynatorką szkolną (pedagożką). Ich
zawartość ma być na bieżąco
uzupełniana.

od źródła ogrzewania – wyższa
kwota dodatku przysługuje
w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa
domowego jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisane do
centralnej ewidencji emisyjności
budynków, o której mowa w art.
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r.
poz. 554, 1162 i 1243).

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od
stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
- tradycyjnie (papierowo) – od
stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.: w siedzibie
Częstochowskiego Centrum
Świadczeń przy ul. Sobieskiego 15 czynny od poniedziałku do piątku.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie
tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek
ten będzie przyznawany nawet
po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku
będzie pomniejszana o kwotę
tego przekroczenia. Minimalna
kwota wypłacanych dodatków
osłonowych będzie wynosić 20
zł.
Pamiętaj: ustawa o dodatku
osłonowym stanowi, że jedna
osoba może wchodzić w skład
tylko jednego gospodarstwa
domowego. W przypadku, gdy
wniosek o wypłatę dodatku
osłonowego dla gospodarstwa
domowego
wieloosobowego
złożyła więcej niż jedna osoba,
dodatek ten przyznawany jest
wnioskodawcy, który złożył taki
wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek
o dodatek osłonowy?
Wnioski będzie można składać:

Pamiętaj:
o
prawidłowym
i uważnym wypełnieniu druku
wniosku.
Prosimy: wpisz w druk wniosku
adres poczty elektronicznej –
na wskazany we wniosku adres
poczty elektronicznej będzie
wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (34)
341-17-61 w godzinach pracy
Częstochowskiego
Centrum
Świadczeń.

Pozostałe informacje
Świadczenia przyznane na
kompletne wnioski złożone
w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj.
do 31 marca i do 2 grudnia. Te
osoby, które nie złożą wniosku
do końca stycznia, nadal będą
mogły ubiegać się o wsparcie.
Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku
wypłata 100% dodatku zostanie
zrealizowana najpóźniej do 2
grudnia 2022 r.
Podstawa prawna: ustawa
z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym – czeka na
publikację.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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praca

Nabór wniosków

Dotacje dla właścicieli klubów i dyskotek
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ogłosił nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie klubów, dyskotek, pokojów zagadek oraz escape room’ów. Środki będzie
można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.
Dotacje przyznawane będą
na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2021 r. w
sprawie wsparcia uczestników
obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii
COVID-19 (Dz. U. poz. 371, z
późn. zm.) z uwzględnieniem
przepisów art. 15zze4 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095,
z późn. zm.).

zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Tylko forma elektroniczna
Istotna informacja jest taka, że
wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie
elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego
terytorialnie ze względu na
siedzibę mikro i małego przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru
przez Dyrektora PUP.
Szczegółowe informacje
można uzyskać w:

Termin składania wniosków
Wnioski o dotacje składać
można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie od 1
stycznia 2022 r. do 25 kwietnia
2022 r. - O dotację udzielaną
na podstawie rozporządzenia
mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy,
którzy spełniają warunki ujęte

w zasadach udzielania dotacji
dla mikroprzedsiębiorców i
małych przedsiębiorców (rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem pkd
56.30.z, 93.29.a lub 93.29.z)
– wyjaśnia PUP i dodaje - Dofinansowanie skierowane jest
do przedsiębiorcy posiadają-

cego status mikro oraz małego
przedsiębiorcy, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6
marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z art. 7 ust. 3
Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja
mikro przedsiębiorcy i małego

przedsiębiorcy), określa się w
przeliczeniu na pełne etaty, nie
uwzględniając
pracowników
przebywających na urlopach
macierzyńskich, urlopach na
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich,
urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie pod numerami
telefonu:
34/370-61-34
34/370-61-80
34/370-61-87
34/370-61-93
Gminnym Centrum Pracy
w Koniecpolu pod numerem
telefonu:
34/355-14-12

policja
Włamanie do sklepu

Udawał sklepowego
manekina

- W ubiegłym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie,
że na terenie pawilonów handlowych
znajdujących się przy ulicy Armii Krajowej w Tarnowskich Górach słychać
było dźwięk tłuczonego szkła. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce,
gdzie w jednym ze sklepów odzieżowych
odkryli wybitą szybę. Podejrzewając
włamanie, policjanci sprawdzili wnętrze
sklepu. Szybko okazało się, że sprawca
nie zdążył uciec. Mężczyzna ukrył się
przed policjantami między ubraniami
z wystawy. Chcąc zmylić policjantów,
założył na siebie ubrania ze sklepu i
udawał manekina. Tarnogórzanin został
zatrzymany. Po sprawdzeniu wyszło na
jaw, że ma on na swoim koncie więcej
podobnych przestępstw. Śledczy wykazali, że odpowiada między innymi za trzy

inne włamania do lokali, z których zabrał gotówkę i sprzęt elektroniczny oraz
za usiłowanie włamania do obiektów,
gdzie powstrzymały go między innymi szyby antywłamaniowe. Łącznie
36-latkowi postawiono 6 podobnych
zarzutów. Straty, jakie powstały w wyniku jego działań, oszacowano łącznie
na blisko 13 tysięcy złotych – informuje
Śląska Policja. Większość skradzionego
mienia, którą sprawca zdążył sprzedać
w pobliskich lombardach została odzyskana. Przeszukane zostało również
mieszkanie 36-latka, gdzie mundurowi
ujawnili skradziony sprzęt elektroniczny
oraz marihuanę i amfetaminę. Za nielegalne posiadanie środków odurzających
tarnogórzanin również usłyszał zarzut.
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Natychmiastowa reakcja policji

Uratowali dwoje
desperatów
W miniony poniedziałek
policjanci z chorzowskiego
garnizonu w ciągu zaledwie
kilku godzin uratowali dwie
osoby, które chciały targnąć
się na swoje życie. Wszystko
skończyło się dobrze, dzięki
natychmiastowej reakcji i
zdecydowanej postawie
mundurowych. To kolejny
raz, gdy stróże prawa z chorzowskiej jednostki ratują
ludzkie życie.
- Pierwsze zgłoszenie wpłynęło po 21.
Z informacji przekazanych przez zgłaszającą wynikało, że jej 24-letnia córka
chce odebrać sobie życie. Informacja
dotycząca zaginionej natychmiast trafiła
do wszystkich patroli w mieście. Dzięki
natychmiastowym działaniom oraz
ogromnemu zaangażowaniu mundurowi namierzyli i dotarli do desperatki,
nim doszło do tragedii. 24-latka trafiła
pod właściwą opiekę – informuje Śląska
Policja i dodaje - Kolejne zgłoszenie
wpłynęło tuż przed 22. Do dyżurnego
Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie
zadzwoniła kobieta, która powiadomiła,
że obawia się o życie swojego znajomego, który powtarza, „że nie chce już
żyć i idzie skoczyć z wiaduktu”. Na szczęście i tym razem wszystko skończyło się
dobrze, a 40-latek trafił pod właściwą
opiekę.

Doprowadzili
do zawalenia się budynku

- Sprawcy włamali się do budynku, skąd
powycinali metalowe elementy konstrukcyjne. Nie zwrócili nawet uwagi na to, że
naruszają w ten sposób jego konstrukcję
nośną, co spowodowało częściowe zawalenie się budynku. Aby przewieźć łup,
złodzieje po kradzieży wynajęli auto dostawcze i pojawili się z powrotem na
miejscu włamania. Czekali tam już jednak
na nich policjanci. Na widok widok mundurowych mężczyźni zaczęli uciekać
busem. Po krótkim pościgu zostali zatrzymani. Właściciel wycenił wartość
skradzionego mienia po cenie złomowej

• Telefon Zaufania dla Dorosłych – telefon 116 123
• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – telefon 116 111
• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – telefon 800 12 12
12
W sytuacji zagrożenia życia zawsze
dzwoń na numer alarmowy 112!

na co najmniej 60 tysięcy złotych. Kolejne setki tysięcy złotych, to koszty
naprawy budynku, bądź jego całkowitego
wyburzenia. Zatrzymani złodzieje są
mieszkańcami Siemianowic Śląskich w
wieku 30 i 22 lat. Starszy miał sporą kartotekę karną – poinformowała Śląska
Policja. Sprawcy usłyszeli już zarzut za
kradzież z włamaniem. Za to przestępstwo grozi im kara nawet 10 lat więzienia.
To jednak nie wszystko - sąd może również obciążyć ich kosztami za wyrządzone
straty.

Zapłaci wysoki mandat

Przekroczył prędkość
o 84 km/h
35-letni kierowca mercedesa został
zatrzymany przez mundurowych z będzińskiej drogówki po tym, jak
przekroczył prędkość o 84 km/h. Mężczyzna pomimo ograniczenia, miał „na
liczniku” aż 154 km/h. Otrzymał
mandat w wysokości 2500 zł. Wysoka
kata jest efektem nowych przepisów i
wyższych stawek mandatów.
- Nowy rok przyniósł ze sobą spore
zmiany związane w kwestii mandatów za
najpoważniejsze drogowe wykroczenia.
Surowe kary mają ograniczyć łamanie
przepisów przez stwarzających największe zagrożenie piratów drogowych.
Już drugiego dnia od wprowadzenia nowego taryfikatora będzińscy policjanci
nałożyli mandat w wysokości 2500 złotych. W niedzielę 2.01.2022 roku około

Pamiętajcie, że osoby planujące popełnić samobójstwo często dają sygnały
ostrzegawcze, cicho wołając o pomoc.
Nie ignorujmy ich zachowań. Szczera
rozmowa i pomoc specjalisty może uratować czyjeś życie. Okażmy zrozumienie
i chęć pomocy. Pamiętajmy, że nie ma
sytuacji bez wyjścia i nikt nie pozostaje
sam. Zawsze można liczyć na pomoc,
choćby dzwoniąc pod numery telefonów:

9.

Skradli elementy konstrukcyjne

Wyważyli drzwi do budynku, a następnie zaczęli rozkradać z niego
elementy metalowe, które planowali
sprzedać w złomnicy. Złodzieje doprowadzili tym samym do uszkodzenia
konstrukcji i część dachu budynku
uległa zawaleniu. Na złomie zarobiliby
60 tysięcy złotych, gdyby nie to, że na
miejscu pojawili się policjanci.

36-letni mężczyzna włamał
się do kilku lokali, z których
zabrał gotówkę oraz sprzęt
elektroniczny, powodując
straty na kwotę blisko 13
tys. złotych. Aby uniknąć
złapania
na
gorącym
uczynku, postanowił założyć ubrania z wystawy i
udawać jednego z manekinów.
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godziny 15.20 na drodze krajowej 91 w
Siewierzu policjanci zauważyli kierującego, który znacząco przekraczał prędkość, stwarzając tym samym zagrożenie
dla siebie i innych uczestników drogi.
35-letni mężczyzna na ograniczeniu
prędkości do 70 km/h rozwinął prędkość
sięgającą 154 km/h. Brawurową jazdę
kierowcy uwiecznił policyjny wideorejestrator. Miejmy nadzieję, że nałożona przez policjantów kara wpłynie na
ostrożniejsze operowanie pedałem gazu
przez mieszkańca Częstochowy – poinformowała Śląska Policja. Nieodpowiedzialny kierowca otrzymał za popełnione
wykroczenie 10 punktów karnych oraz
mandat w kwocie 2500 złotych. Śląska
Policja apeluje o zachowanie ostrożności
i rozwagę na drodze przypinając, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych.

39-latek zatrzymany

Pijany kierowca
bez prawa jazdy i z bronią
39-letni mężczyzna prowadził samochód marki dodge pod wpływem
alkoholu i bez uprawnień. Mundurowi
ujawnili w pojeździe przedmiot, przypominający broń.
- Do kontroli drogowej doszło około 1.20
w nocy z 30 na 31 grudnia w Raciborzu na
ulicy Bosackiej. Wtedy to mundurowi zatrzymali samochód marki Dodge. Podczas
rozmowy z kierowcą policjanci wyczuli
od niego alkohol. Przypuszczenie, że jest
nietrzeźwy, bardzo szybko potwierdziło

się. Alkomat w organizmie mężczyzny wykazał prawie dwa promile alkoholu. Nie
było to jedyne naruszenie prawa przez
tego kierowcę, gdyż po sprawdzeniu go w
policyjnych systemach okazało się, że nie
posiada prawa jazdy. W jego aucie mundurowi znaleźli też przedmiot przypominający broń – informuje Śląska Policja.
Nieodpowiedzialny 39-letni mieszkaniec
Raciborza został zatrzymany i trafił do
policyjnego aresztu, a o jego dalszym
losie zdecyduje teraz sąd.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

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

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
DeLonghi CAFE TREVISO,
b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102
O Klasyczny aparat fotograficzny
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie w
zestawie, 45 zł. Tel.: 794 239
418
O Kopiarkę laserową HP LaserJet
1010, dobra, 50 zł /
tel. 697 272 102

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

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

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

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

O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822

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

O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822

O Kawiarkę ciśnieniową

O Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920
O Maszyna dziewiarska firmy
bosch, tel. 34 362 94 27
O Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O Materac masujący rehabilitacyjny 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, „norweskie” tel. 508 747 290
O Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

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

INNE

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

O Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102

O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

O Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102

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

O Trening pamięci, uwagi, myślenia logicznego i twórczego, od 6
do 106 lat. Tel. 668 814 587

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102
O Wózki inwalidzkie (2), nowe, regulowane podnóżki, ręczne,
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

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

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

O Wolny lat 54, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią.
Pani może posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

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

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

na numer 792 620 051

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

Przez internet

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

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

reklama
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motoryzacja

Alkohol w organizmie

Kiedy bezpiecznie wsiąść za kółko?
Jeżeli spożywamy alkohol, należy mieć świadomość, że nie
znika on z naszego organizmu
w ciągu paru minut. Tak naprawdę wątroba potrzebuje
trochę czasu, aby go przetrawić. To z kolei oznacza, że
im więcej wypijemy na imprezie, tym dłużej nie
będziemy mogli wsiąść za
kółko. Kiedy możemy bezpiecznie wsiąść za kółko? Nie
ma jednoznacznej odpowiedzi.
Najlepiej
i
najskuteczniej
sprawdzić możemy się przy
użyciu alkomatu. Nie każdy
jednak
dysponuje
takim
sprzętem, choć obecnie jego
ceny są dość przystępne i warto
zainwestować w tego typu gadżet. Jeżeli jednak go nie mamy,
dobrą alternatywą jest wizyta
na komendzie (skorzystanie
z policyjnego alkomatu jest
darmowe, jednak w czasie pandemii nie wszystkie komisariaty

oferują taką możliwość).
W ostateczności można
skorzystać z dużo mniej dokładnego alkotestu, który
dostępny jest na stacji
benzynowej.
Przyjmuje
się, że organizm ludzki
potrzebuje ok. 3 godzin
na spalenie 30 g czystego
alkoholu. W 50 g wódki
znajduje się 20 g czystego
alkoholu, w 100 ml wina
jest to z kolei 12 g czystego
alkoholu. W przypadku
0,5 l piwa to 25 g. Nieduża
ilość ma w tym przypadku
pojęcie względne. Czysto
teoretycznie, jeżeli kobieta
o wadze 65 kilogramów
wypije piwo 5,5, proc., w efekcie
będzie mieć w swoim organizmie
0,4 prom. Ta wartość spadnie do
0,2 prom. dopiero po blisko godzinie. Jeżeli ta sytuacja będzie
dotyczyć mężczyzny o wadze 80
kg, zawartość alkoholu w jego
krwi, spadnie do 0,2 prom. już po

pół godzinie. Mocniejsze alkohole wiążą się z dłuższym czasem
spadania jego zawartości. Jeżeli
kobieta, ważąca 65 kg wypije
4 kieliszki wódki (30 ml) to alkomat wskaże 0,2 dopiero po
odczekaniu 2 godzin i 30 minut.
Mężczyzna o wadze 80 kg będzie
musiał poczekać 2 godziny i 10

Kierowcy, którzy najczęściej
są zatrzymywani jeszcze pod
wpływem, to osoby, które dzień
wcześniej spożywały alkohol.
Stan nietrzeźwości, o którym
mowa w art. 87 § 1a k.w., zgodnie
z art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (AlkU)
zachodzi wtedy, gdy zawartość
alkoholu w organizmie wynosi
lub prowadzi do: stężenia we
krwi powyżej 0,5‰ alkoholu
albo obecności w wydychanym
powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³. Stan po użyciu
alkoholu, o jakim mowa w art. 87
§ 1 i 2 k.w., w myśl art. 46 ust. 2
AlkU zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we
krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu
albo obecności w wydychanym
powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg
alkoholu w 1 dm³.

minut. Należy jednak pamiętać,
że na spalanie czystego alkoholu
wpływ ma bardzo dużo czynników – płeć, procesy trawienia,
zmęczenie, stres, kawa, a także...
palenie papierosów. Pamiętajmy,
że jeżeli czujemy się dobrze, nie
oznacza to wcale, że w naszej
krwi nie ma już śladu po alkoholu.

Od tysiąca w górę za stłuczkę

Lepiej się dogadać?
Jeżeli dojdzie do kolizji, w której ucierpiały jedynie pojazdy, od
stycznia 2022 r. sprawca może spodziewać się mandatu w wysokości 1000 zł. Jeżeli ktoś z uczestników kolizji odniesie chociaż
niewielkie obrażenia, sprawca zapłaci więcej – co najmniej 1500
zł. Co istotne, ukarany może zostać również poszkodowany, jeśli
nie usunie z drogi swojego samochodu. Czy zawsze należy
wzywać policję?
Od nowego roku mandat za spowodowanie stłuczki, w której nie
ucierpiała żadna osoba, wzrósł co najmniej pięciokrotnie. Do tej pory,
jeżeli doszło do stłuczki na skutek wykroczenia wartego na przykład
100 zł, policjant dodawał do tego 200 zł i w konsekwencji sprawca
ponosił karę 300 złotych. Obecnie funkcjonariusz w takiej sytuacji
musiałby dopisać do podstawowego wykroczenia 1000 złotych. Jeżeli w zdarzeniu ktoś by ucierpiał, wówczas sprawca musiałby liczyć
się z mandatem w wysokości 1500 bądź 3000 złotych – wszystko
zależałoby od tego, jakie wykroczenia ma już na swoim koncie. Przepisy mówią jasno: „Niezachowanie należytej ostrożności na drodze
publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem
było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez
kierującego pojazdem mechanicznym – 1500/3000 zł”.

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

O Wzywać policję, czy nie wzywać?

Oczywiście w przypadku kolizji, w której nikt nie ucierpiał i uszkodzone zostały jedynie pojazdy nie musimy wzywać na miejsce zdarzenia
policji. Czy to jednak dobre rozwiązanie? Jak najbardziej! Wystarczy
się dogadać. Sprawca powinien napisać oświadczenie o swojej winie
w dwóch egzemplarzach i podać w nim numer swojej polisy. Jeżeli samochody nie nadawałyby się do jazdy, na własną rękę należy wtedy
wezwać pomoc drogową. Policję należy wezwać wówczas, gdy w zdarzeniu są poszkodowani – zabici albo ranni. Zasada jest prosta - jeśli
potrzebne jest pogotowie, potrzebna jest też policja. Funkcjonariusze
powinni pojawić się na miejscu także wtedy,m gdy jeden z uczestników
zdarzenia jest pod wpływem alkoholu albo narkotyków lub gdy nie wiadomo, kto jest sprawcą – wystarczy, że żaden z uczestników nie przyznaje się do winy. W przeciwnym wypadku będziemy mieli problem
z uzyskaniem odszkodowania z polisy OC sprawcy.
O Usuń pojazd z drogi

Często uczestnicy kolizji o tym zapominają lub nie wiedzą, że tak
trzeba. Jeśli w zdarzeniu nikt nie został ranny,m ani zabity, samochód
powinien zostać usunięty z drogi (jeżeli to możliwe), aby nie utrudniać
ruchu. Jeżeli uprzemy się i pomimo możliwości przestawienia samochodu, pozostawimy go na drodze, możemy spodziewać się grzywny
w wysokości 150 złotych. Taką karę otrzymać może zarówno sprawca,
jak i poszkodowany.

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
AUTOBUSÓW
MOTOCYKLI I SKUTERÓW
POJAZDÓW ROLNICZYCH
WÓZKÓW INWALIDZKICH
PRZEMYSŁOWE
TRAKCYJNE

OLEJE
SAMOCHODOWE

MOTOCYKLOWE

ul. Piastowska 81,
42-202 Częstochowa

WYMIANA OLEJU

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

www.bacart.com.pl
Bacart Centrum Akumulatorów

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Rekordowe mandaty

2,5 tys. dla pijanego
rowerzysty

Wraz z nadejściem nowego
roku, obowiązywać zaczął
nowy taryfikator mandatów.
Kary w nim zawarte są
obecnie dużo bardziej surowsze
niż
przedtem.
Przekonał się o tym nieodpowiedzialny rowerzysta
zatrzymany w Witkowicach,
który prowadził jednoślad
po
pijaku.
Mężczyzna
otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
Do zatrzymania rowerzysty
doszło 1 stycznia 2022 roku
w Witkowicach (pow. częstochowski). Jak ujawnili policjanci,
mężczyzna miał we krwi 2,5 promila alkoholu i zgodnie z nowym
taryfikatorem został ukarany
mandatem w kwocie 2,5 tysiąca
złotych, ustanawiając swojego

rodzaju rekord w regionie. Nieco
mniej, bo 1,5 tysiąca złotych
zapłaci z kolei 35-latek z województwa małopolskiego, który
został zatrzymany dzień później,
2 stycznia na ul. Wieluńskiej
w Popowie. Mężczyzna przekroczył prędkość w terenie zabudowanym, jadąc z prędkością
102 km/h. Oczywiście oprócz
mandatu otrzymał także punkty
karne i pozbawiony został przez
funkcjonariuszy prawa jazdy.
Przypomnijmy, że najwyższa
stawka mandatu w nowym taryfikatorze wynosi aż 5 tys. zł
za przekroczenie dozwolonej
prędkości (o 71 km/h i więcej).
Tak wysoki mandat nakładany
jest wtedy, gdy kierowca w ciągu
dwóch lat po raz kolejny popełni
podobne wykroczenie.
■ Paula Nogaj

Wybrane samochody na dzień 7 stycznia 2022
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

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

166.800 zł

34.900 zł

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

139.900 zł

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

139.900 zł

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

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

74.900 zł

77.900 zł

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

44.900 zł

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

94.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 

11.800 zł
29.900 zł

AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

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
22.000 zł

119.900 zł

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

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

21.300 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004, 

9.900 zł

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

55.500 zł

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 

19.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 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,



MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,

173. 900 zł
 181.500 zł

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

43.900 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, 

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

59.900 zł
17.900 zł
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Skra Częstochowa

Złota Gwiazda na dłużej
Nasza Akademia kolejny raz z
rzędu została wyróżniona
Złotą Gwiazdką w programie
Certyfikacji PZPN – poinformowała z nieukrywaną
radością Skra Częstochowa.
- Obecnie w całej Polsce tylko
37 szkółek i akademii piłkarskich posiada Złotą Gwiazdkę,
w województwie śląskim raptem
6 – Skra Częstochowa obok Rakowa, GieKSy Katowice czy Górnika Zabrze jest jedną z nich. To
oczywiście dla nas wielkie wyróżnienie, ale to odznaczenie

nie jest przyznawane za zasługi,
a za prawidłową pracę według
wytycznych Polskiego Związku
Piłki Nożnej, za szkolenie dzieci
i młodzieży według najwyższych
standardów. To praca wszystkich
Trenerów i innych zaangażowanych osób została doceniona
i to bardzo fajne uczucie - powiedział Dyrektor Akademii
Skry Częstochowa Tomasz Musiał. Akademia Skry od samego
początku może cię cieszyć tym
wyróżnieniem, które oznacza
m.in. wysoką jakość szkolenia w
akademii.

XXVII edycja

Liga Futsalu o Puchar
Prezydenta Miasta
Do XXVII edycji Ligi Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy zwanej „turniejem oldbojów” zgłosiło szesnaście
drużyn. Zmagania w Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia”
rozpoczną się w najbliższą niedzielę 9 stycznia. Zwycięska drużyna zostanie wyłoniona 5 marca.
- Przypominamy, że po roczne przerwie w rozgrywkach, tytułu
mistrzowskiego bronić będzie drużyna MK Team. Za nimi na podium w poprzedniej edycji znalazły się drużyny Michaś/Nobilito
i ZiB Bernat Miedźno. Przed nami jak zwykle wiele emocji i niezapomniane niedziele, pełne zmagań w Hali „Polonia”. Informujemy,
że analogicznie jak w poprzednich sezonach rozgrywki podzielone
będą na 3 etapy: 2 etapy grupowe i etap finałowy – przypomina
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Rozgrywki podzielone zostały na grupę A i grupę B (w wyniku losowania odbywającego się z udziałem drużyn i uwzględniającego rozstawienie na
podstawie wyników z zeszłego sezonu). W Grupie A znaleźli się MK
Team, Jędryka Klub 54 Exact Systems, Romtrans, Orlikowscy Team,
Jagiellończycy, Przeterminowani, ZF Group, ArchiTube/Furnipol.
W grupie B: Michaś/Nobilito, ZIB Bernat Miedźno, OBI Zwd, Abstynent, Gmina Kłomnice, Ooh La La, Tadex, Policja. Harmonogram
pierwszej kolejki: Niedziela, 9 stycznia - (16 spotkań) grupy A i B,
11.00 – 19.00.

Ekstraliga U-24

Józef Kafel
trenerem we Włókniarzu
Ekstraliga U-24 to zupełna nowość
w
nadchodzącym
sezonie 2022. Włókniarz Częstochowa poinformował już,
że trenerem nowej, biało-zielonej
formacji
będzie
wychowanek i legenda Włókniarza Częstochowa – Józef
Kafel.
- Jako zawodnik, Kafel przez
całą swoją żużlową karierę reprezentował
“biało-zielone”
barwy. W latach 1977 i 1978
sięgnął z Włókniarzem po brązowe medale Drużynowych
Mistrzostw Polski. Ponadto w
1979 roku zwyciężył na częstochowskim torze w “Brązowym
Kasku”. W przeszłości wielo-

To był kolejny udany rok dla Klubu Uczelnianego AZS UJD Częstochowa. W ciągu dwunastu miesięcy tenisistki i tenisiści stołowi AZS
UJD zdobywali medale w turniejach indywidualnych i drużynowych.

Inauguracyjny mecz zostanie rozegrany we wtorek 26 kwietnia
w Częstochowie. W Ekstralidze
U-24 rywalizować będzie 8
drużyn, które na przestrzeni 14
rund będą mierzyć się ze sobą
dwukrotnie – podczas meczu
domowego i w meczu wyjazdowym. - Dwie najlepsze ekipy
spotkają się w finałowym dwumeczu. Zespoły będą liczyć od
6 do 8 zawodników. Do składu
drużyny mogą być zgłaszani wyłącznie zawodnicy “U24” z kadry
klubu Ekstraligi na dzień meczu,
z wyjątkiem zawodników, którzy
uzyskali w sezonie poprzedzającym średnią indywidualną
1,400 lub więcej – przypomina
klub.

III edycja

Internet Speedway Quiz
o GP Częstochowy!
W poniedziałek 3 stycznia wystartował III częstochowski
Internet Speedway Quiz o
Grand Prix Częstochowy.
Ostatnia runda finałowa odbędzie się w piątek 14 stycznia.
Łącznie zaplanowano ich 10.

11:00 Michaś/Nobilito - Policja
11:30 ZIB Bernat Miedźno - Tadex
12:00 Policja - Gmina Kłomnice
12:30 Michaś/Nobilito - ZIB Bernat Miedźno
13:00 Tadex - OBI Zwd
13:30 Abstynent - Gmina Kłomnice
14:00 OBI Zwd - Ooh La La
14:30 Romtrans - Przeterminowani
15:00 Ooh La La - Abstynent
15:30 ZF Group - Romtrans
16:00 Przeterminowani - Orlikowscy Team
16:30 Jędryka Klub 54 Exact Systems - ZF Group
17:00 MK Team - Architube/Furnipol
17:30 Orlikowscy Team - Jagiellończycy
18:00 MK Team - Jędryka Klub 54 Exact Systems
18:30 Architube/Furnipol – Jagiellończycy

krotnie miał już okazję pracować
jako trener, prowadząc “Lwy” w
1998 i 2016 roku. Dodatkowo
miał swój udział przy zdobytym
w 2013 roku tytule Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par
Klubowych. W ostatnim czasie
trenował młodych adeptów
“czarnego sportu” w rędzińskiej
szkółce – informuje klub. Przypomnijmy, że w lwiej kadrze w
rozgrywkach “U-24” znaleźli
się: Jonas Jeppesen, Mitchell
Cluff, Maksim Sirotkin, Jordan
Jenkins, Andriej Rozaliuk, Kajetan Kupiec, Kamil Król oraz
Jakub Martyniak. Znany jest już
także terminarz tych rozgrywek.
Pierwszym rywalem biało-zielonych będzie Unia Leszno.

Codziennie o godzinie 20:00 za
pośrednictwem postu na Facebookowym profilu Włókniarza
Częstochowa, pojawia się jedno
pytanie w formie wideo. - Pytania, które przygotowaliśmy dla
uczestników dotyczą rzecz jasna
żużla. W puli konkursowej znajdują się pytania stricte związane
z Włókniarzem Częstochowa
oraz takie, które wymagają od
uczestników szerokiej wiedzy z
dziedziny speedwaya. III edycja
ISQ to zasadnicza zmiana jeśli

chodzi o sposób zadawania
pytań. Postanowiliśmy zamienić
pytania zadawane na stories w
formie grafik, na pytania wideo,
w których w rolę prowadzącego
wcielił się trener Eltrox Włókniarza Lech Kędziora – informuje
częstochowski klub, który jest
organizatorem konkursu i fundatorem nagród. Każda runda
konkursu trwa do momentu, w
którym padnie 10 prawidłowych
odpowiedzi za pośrednictwem
wiadomości prywatnej na Facebookowym profilu Włókniarza.
Wówczas klub umieści na swoim
Facebooku poprawną odpowiedź
wraz z klasyfikacją generalną.
- Przy każdej rundzie przyznawane będą punkty. 10 punktów
otrzyma osoba, która najszybciej
poda poprawną odpowiedź na

pytanie. Kolejna osoba otrzyma
9 punktów i tak analogicznie do
dziesiątej poprawnej odpowiedzi,
która gratyfikowana będzie 1
punktem. Osoby, które podadzą
odpowiedzi w dalszej kolejności
nie będą punktowane. Zwycięzcą
konkursu zostanie osoba, która
po rozegraniu 10 rund zdobędzie
najwięcej punktów – wyjaśnia zasady klub. Przewidziane zostały
nagrody w postaci karnetów dla
pierwszych trzech osób w końcowej klasyfikacji generalnej. Za
I miejsce wygrać można 2 karnety na sektor centralny, za II
miejsce 2 karnety normalne i za
III miejsce 1 karnet normalny.
Przystąpić do konkursu można
w okresie jego trwania. Szczegółowe informacje i regulamin na
stronie organizatora.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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