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Opłata abonamentowa za telewizory lub radioodbiorniki jest w Polsce
obowiązkowa. Nie każdy wie, że również kierowcy, którzy posiadają
w samochodzie radio, są zobowiązani do jej uiszczania.
Dotyczy to również pojazdów wynajmowanych i leasingowanych.
Zgodnie z ustawą o abonamencie RTV, każdy posiadacz
radia i telewizora musi obowiązkowo uiszczać za te urządzenia
opłatę abonamentową. Przepis
ten dotyczy również odbiorników
samochodowych – oznacza to, że
za radio w aucie także musimy
płacić abonament, a niewielu
kierowców zdaje sobie z tego
sprawę. Obowiązek abonamentowy RTV obejmuje ponadto
radioodbiorniki w pojazdach
wynajmowanych bądź leasingowanych. Obecnie w Polsce
trwają kontrole abonamentu
RTV, do których wykonywania
uprawieni są pracownicy Poczty
Polskiej. Jak donosi portal Interia, coraz częściej zwracają oni
uwagę na zaparkowane pojazdy
– zwłaszcza te służbowe. Przez
szybę samochodu sprawdzają,
czy w kabinie znajduje się radio
– jeśli tak, robią odbiornikowi

zdjęcie i fotografują dodatkowo
pojazd z zewnątrz. Następnie
przekazują dokumentację odpowiednim urzędnikom i po weryfikacji wniosku do właściciela
może zostać wysłane pismo z wezwaniem do zapłaty. Kara za nieuiszczenie abonamentu wynosi
225 złotych i dotyczy jednego pojazdu. Nie pomoże nawet tłumaczenie, że używamy radia tylko do
słuchania muzyki ze smartfona
czy pendrive'a..

Nie wszyscy muszą płacić
abonament RTV za radio
w samochodzie
Z obowiązku uiszczania opłaty
abonamentowej RTV za radio
w samochodzie są zwolnione
osoby, które opłaciły już abonament za radioodbiorniki i telewizory znajdujące się w domu.
Ponadto z comiesięcznych opłat
za użytkowanie odbiorników RTV
zwolnieni są:

• osoby, które ukończyły 75. rok
życia lub 60. rok życia i pobierają
emeryturę, której miesięczna
wartość nie przekracza połowy
przeciętnego wynagrodzenia
• osoby niezdolne do pracy
i z pierwszą grupą inwalidzką
• osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę
lub obustronne upośledzenie
słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
• bezrobotni
• kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi, bądź ich rodziny
• osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy
przedemerytalnego.
■ Paula Nogaj
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Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Zygmunt Łęski patronem Szkoły Radni PiS żądają odwołania
Podstawowej nr 27
zastępcy prezydenta Częstochowy

20 października miała miejsce uroczystość nadania imienia Szkole
Podstawowej nr 27 w Częstochowie.
Oficjalnie patronem placówki został
Zygmunt Łęski. Podczas wydarzenia
odbyło się poświęcenie sztandaru i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
Już w maju społeczność Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Rozdolnej 5 w dzielnicy Mirów wystąpiła do częstochowskiej
rady miasta z wnioskiem, aby placówce
nadano imię Zygmunta Łęskiego – harcerza Szarych Szeregów, żołnierza Armii
Krajowej, nauczyciela i wychowawcy
młodzieży. Wniosek został pozytywnie
rozpatrzony i w dniu 26 maja 2022r. Rada
Miasta Częstochowy podjęła uchwałę

nadającą szkole imię Zygmunta Łęskiego.
W czwartek, 20 października odbyła się
msza święta w kościele parafialnym, a następnie w budynku szkoły miała miejsce
dalsza część uroczystości, podczas której
poświęcono sztandar i odsłonięto tablicę
pamiątkową. Wydarzeniu towarzyszyły
występy artystyczne dzieci i młodzieży.

Apel mieszkańców

Spowalniacze niezbędne
na ul. Nowowiejskiego i ul. Śląskiej
Tylko w tym tygodniu na ul. Nowowiejskiego miały miejsce trzy
poważne zdarzenia drogowe. W wyniku jednego z nich śmierć poniosła
83-letnia piesza, która została potrącona na przejściu. Mieszkańcy nie
kryją rozgoryczenia - chcą, aby było
bezpieczniej i żądają zmian.
Od początku roku przy ul. Nowowiejskiego doszło do 34 zdarzeń drogowych
– w tym 6 wypadków, w których śmierć
poniosło dwoje pieszych. W poniedziałek
70-letni kierujący mercedesem nie ustąpił
pierwszeństwa 83-latce, która przechodziła przez przejście. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła na miejscu.
Tego samego dnia, tuż po tym wypadku,
doszło też do innego zdarzenia – w wyniku gwałtownego hamowania autobusu,
dwie pasażerki w wieku 18 i 12 lat przewróciły się i doznały niegroźnych obrażeń

-trafiły do szpitala na badania. Dzień później w tym samym miejscu, gdzie zginęła
83-latka, kierująca chryslerem potrąciła
pieszą, która na szczęście nie odniosła
poważnych obrażeń. Zapytaliśmy mieszkańców o poziom bezpieczeństwa na
ul. Nowowiejskiego, Śląskiej, Focha i Waszyngtona – to właśnie w tych miejscach
dochodzi do częstych wypadków i kolizji
– zwłaszcza na przejściach dla pieszych.
Wszyscy są zgodni, że potrzebne jest
zastosowanie środków, które zwiększą
bezpieczeństwo i wskazują różne rozwiązania, np. montaż progów zwalniających i sygnalizację świetlną. Komenda
Miejska Policji w Częstochowie poinformowała, że z uwagi na rosnącą liczbę
zdarzeń, do jakich dochodzi na ul. Nowowiejskiego częstochowska drogówka będzie wnioskowała o wyznaczenie na tej
ulicy strefy ograniczonej prędkości.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Radni PiS chcą odwołania z funkcji wiceprezydenta Jarosława Marszałka,
ponieważ ich zdaniem nie radzi sobie on
z powierzonymi mu zadaniami.
W ostatnim czasie głośną sprawą była
bowiem niespodziewana rezygnacja
Olafa Lubaszenki z funkcji dyrektora
częstochowskiej teatru. Wcześniej przez
długi czas nie udawało się znaleźć osoby,
która poprowadziłaby miejską scenę.
Podczas sesji wiceprezydent Jarosław Marszałek ma przedstawić informacje o podjętych działaniach, dotyczących zatrudnienia
Olafa Lubaszenki na stanowisko dyrektora
częstochowskiego teatru. Radni PiS liczą na
dyskusje i przedstawienie faktów. - Chcielibyśmy dowiedzieć się, co było przyczyną nastąpienia takiej sytuacji, że po miesiącu znany
aktor i reżyser musiał złożyć rezygnację
z funkcji dyrektora miejskiej sceny – mówi
radny Piotr Wrona - Wystosowaliśmy apel
do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka,
aby podjął wszelkie działania w celu usunięcia pana wiceprezydenta ze stanowiska,
bo wszyscy widzimy, że pan wiceprezydent
Marszałek nie radzi sobie z powierzonymi
mu obowiązkami. Odpowiedzialny jest tylko
za bardzo wąski zakres tematyczny, czyli kulturę i sport, a jest już nazywany na mieście
grabarzem częstochowskiego sportu i teraz
pojawił się grabarz częstochowskiej kultury –
kwituje radny. Sesja nadzwyczajna, na której
ma zostać poruszony ten temat odbędzie się
w piątek o godz. 16:30 w trybie online.

Radna Jolanta Urbańska:
To jest całkowicie bezzasadne
Zapytaliśmy radną Jolantę Urbańską, czy
rzeczywiście zarzuty klubu radnych PiS
wobec wiceprezydenta Marszałka są słuszne.
- To jest całkowicie bezzasadne. Próba przykrycia nieudolności rządu i zrzucania jego
odpowiedzialności na samorządy, manipulowanie faktami oraz ich zakłamywanie. Olaf

Częstochowa i tak ma za dużo
wiceprezydentów?
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk ma obecnie czterech zastępców:
Jarosława Marszałka, Bartłomieja Sabata,
Ryszarda Stefaniaka i Piotra Grzybowskiego.
Jeszcze we wrześniu radni PiS zwrócili uwagę
na to, że jest ich za dużo. Wszystko przez spadającą liczbę mieszkańców. - Częstochowa ma
już 197 tys. mieszkańców - ustawa wymaga
w tym wypadku trzech zastępców. W ramach
oszczędności i dawania dobrego przykładu
należy zacząć oszczędzać od siebie, czyli pan
prezydent powinien rozważyć również z tego
względu odwołanie pana wiceprezydenta
Marszałka – wyjaśnia radny Piotr Wrona.
Z kolei radna Jolanta Urbańska zwraca
uwagę, że prezydent wybierał zastępców
po ostatnich wyborach, kiedy mieszkańców
było ponad 200 tys. - Wówczas spełnialiśmy
te kryteria, które obowiązują teraz. Prawo
nie działa wstecz, chyba, że na korzyść PiS-u
– podsumowuje gorzko radna.

Moc atrakcji w HSC

Startują Senioralia!
W piątek, 21 października rozpoczynają się Senioralia.
Pierwszy dzień imprezy
upłynie pod znakiem aktywności, a w sobotę muzyczną
ucztę uczestnikom zapewnią
znakomici artyści. W Hali
Sportowej Częstochowa wystąpi
m.in.
Izabela
Trojanowska.

Krzysztof Kowalewicz (ur. 1974) zadebiutował w 1990 r.
na łamach kultowej „Karuzeli”. Przez lata rysował do
różnych
tytułów
lokalnych
i
regionalnych,
głównie
w centralnej Polsce. Jego mistrzowie kreski to Andrzej Mleczko
i Henryk Sawka. Urodził się w Blachowni pod Częstochową, ale większość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Lubaszenko, którego bardzo cenię jako aktora, nie dopełnił formalności, mimo że Urząd
Miasta przedstawił mu warunki, na których
może być zatrudniony. Jeżeli spełniłby te warunki i zrezygnował z działalności gospodarczej, byłby w tym momencie dyrektorem i to
takim wymarzonym, wybranym z wielkim entuzjazmem przez władze Częstochowy. Niestety to pan Lubaszenko stwierdził, że jednak
nie zrezygnuje z działalności gospodarczej,
do czego wcześniej się zobowiązał, a to łamie
ustawę – wyjaśnia radna i dodaje - W tym
momencie znowu radni PiS mogliby zgłosić
kolejną sesję pod tytułem, że władze miasta
złamały warunki ustawy. W związku z tym,
czegokolwiek nie zrobiłyby władze miasta, zawsze przez radnych PiS będzie to traktowane
jako coś złego. W mojej ocenie, jest to jeden
z elementów walki, jaką PiS wytoczył samorządom - próba dyskredytacji – ocenia radna
Urbańska.

Częstochowskie Senioralia potrwają dwa dni. Rozpoczną się w
piątek, 21 października o godz.
10. W programie m.in. prezentacje organizacji działających na
rzecz seniorów, zajęcia gimnastyczne i pokaz zumby. W sobotę,
22 października przewidziano
koncert Izabeli Trojanowskiej,
show „Śpiewające fortepiany –
koncertowo i z humorem”, a także

potańcówkę przy muzyce DJ-a.
Wstęp na piątkową odsłonę Senioraliów jest wolny, zaś w sobotę
obowiązują bilety w cenie. Osoby
powyżej 60. roku życia zapłacą za
nie 10 zł, pozostali uczestnicy 120 zł. Sprzedaż prowadzona jest
w Miejskim Domu Kultury (ul.
Łukasińskiego 50/68), Ośrodku
Promocji Kultury „Gaude Mater”
(ul. Dąbrowskiego 1), Miejskiej
Galerii Sztuki (al. Najświętszej
Maryi Panny 64), Częstochowskiej Organizacji Turystycznej
(Al. NMP 65), Hali Polonia (ul.
Dekabrystów 43) oraz Hali Sportowej Częstochowa (ul. Żużlowa
4).Organizatorami
dwudniowego święta seniorów są: Urząd
Miasta Częstochowy, Miejski
Dom Kultury, Hala Sportowa
Częstochowa oraz Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa.

W związku z wydarzeniem w Hali
Sportowej na ul. Żużlowej, w
piątek linia autobusowa nr 11 będzie obsługiwana wyłącznie autobusami przegubowymi. Z kolei
w sobotę, w godzinach 16.0023.30, będzie kursował dodatkowa linia autobusowa nr 90.
Trasa:
DWORZEC GŁÓWNY PKP – Sobieskiego – Śląska (powrót Nowowiejskiego) – Pl. Biegańskiego
– Aleja Najświętszej Maryi
Panny – Pl. Daszyńskiego – Mirowska – Faradaya – Legionów –
ŻUŻLOWA (powrót Olsztyńska
– Orlik-Rückemanna).
Kursy na linii 90 będą wykonywane co 10-15 minut. Obowiązują bilety zgodnie z taryfą
miejską.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Moc atrakcji dla gości

Wielkie otwarcie „Alei 49” Wielodzietne rodziny spotkały się

w Częstochowie

Galeria Aleja 49 czekała z oficjalną inauguracją działalności
na czas bardziej przychylnym
wspólnym spotkaniom. Ten
moment właśnie nadszedł! W
piątek, 28 października odbędzie się wielkie otwarcie,
podczas którego nie zabraknie
mnóstwa darmowych atrakcji.
Od 14.00 do 19.00 na najmłodszych czekać będzie dmuchaniec.
Propozycjami wspólnych, ciekawych zabaw czas umili im też
animatorka. Dorośli będą mogli
uczestniczyć w pokazie makijażu
i skorzystać z darmowych porad
dermatologicznych. W pokazie
berberskim zaprezentuje się też
Mensky Barber Shop & Academy,

który oferuje darmowe strzyżenie i stylizację Panów w dniu
otwarcia. Miłośników sportu w
każdym wieku ucieszy na pewno
niespodzianka dla fanów „Włókniarza”. Dla wszystkich grać będzie
muzyka na żywo, m.in. koncert jazzowy wykonają Michał Rorat i
Sebastian Janik, wystąpią również
Olga Przybylik oraz wychowankowie Szkoły Suzuki. Mnóstwa
emocji dostarczy z pewnością
darmowa loteria fantowa – do
wygrania będzie nowoczesny telewizor i wiele atrakcyjnych nagród.
Przewidziano także poczęstunek
serwowany przez firmy działające
w Galerii 49 i specjalny, inauguracyjny tort.

ZUS przypomina

Wnioski o wyprawkę
szkolną do 30 listopada
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w ramach
programu „Dobry Start” rodzice i opiekunowie mogą
otrzymać jednorazowo 300 zł.
W województwie śląskim wypłacono na wyprawkę szkolną
już blisko 150 mln zł. Wnioski
można składać do 30 listopada
i jest to termin nieprzekraczalny – wniosek wysłany
w grudniu spowoduje, że
świadczenie nie będzie przyznane i wypłacone.
Jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł w ramach programu „Dobry Start” należy się
wszystkim rodzicom i opiekunom
bez względu na uzyskiwany dochód. Pieniądze ze świadczenia
można spożytkować, zakupując
np. podręczniki, zeszyty, sprzęty
potrzebne uczennicom i uczniom
w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych
i w innych placówkach edukacyjnych. Świadczenie przysługuje
raz w roku na każde uczące się
w szkole dziecko w wieku od 7 do
20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek może złożyć matka,
ojciec, opiekun prawny dziecka
lub opiekun faktyczny dziecka
(osoba faktycznie sprawująca nad
nim opiekę, która wystąpiła do
sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających
w pieczy zastępczej składa rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć przez
bankowość elektroniczną, PUE
ZUS (Platformę Usług Elektronicznych ZUS) i przez portal Emp@
tia MRiPS. Pieniądze z programu
,,Dobry start” przyznaje i wypłaca
ZUS na konto bankowe wskazane
we wniosku. Decyzje i wszelkie
zawiadomienia są przekazywane
w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego
obsługi można znaleźć na portalu
PUE ZUS (status obsługi wniosku,
szczegółowe informacje o świadczeniu). Wystarczy zalogować się
na swój profil na PUE ZUS i przejść
do zakładki ,,Dobry start”.

Firma 4THER_ART STUDIO przeprasza
Pana Artura Jędrzejewskiego, właściciela firmy Arte Studio
Artur Jędrzejewski, za naruszenie jego praw autorskich
przez podszywanie się pod jego markę.

W Częstochowie odbyło się
spotkanie rodzin wielodzietnych z całej Polski, które
należą do Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Była to XIX
edycja tego wydarzenia.
O misji stowarzyszenia i Karcie
Dużej Rodziny porozmawialiśmy z członkami Związku.
Stowarzyszenie Związku Dużych Rodzin powstało 15 lat
temu, aby bronić interesów
społecznych i ekonomicznych
dużych rodzin. - Grupa rodzin
wielodzietnych zebrała się
i uznała, że rodziny z trójką
i więcej dzieci są niedostrzegane jeśli chodzi o potrzeby i,
nie bójmy się tego słowa, dyskryminowane w niektórych
obszarach, choćby w obszarze
podatkowym, co jest dużą bolączką. Właściwie co roku
zgłaszano takie postulaty, że
należałoby widzieć wszystkie
dzieci, które istnieją w przestrzeni, a w systemie
podatkowym tego nie widać –
mówi
Wincenty
Pipka,
dyrektor projektu „Karta
Dużej Rodziny” i „Związku Dużych Rodzin”.
Stowarzyszenie
aktywnie
i skutecznie wpływa na kształt
polskiej polityki rodzinnej, formułuje opinie na temat powstających ustaw i rozporządzeń,
a jego członkowie uczestniczą
w debatach na tematy związane
z polityką rodzinną na różnych
szczeblach. - Dzięki naszym
działaniom coraz częściej duża
rodzina jest postrzegana jako
pozytywny wybór życia pełnego

trudów, ale przede wszystkim
pełnego radości i szczęścia, a polityka rodzinna przestała być terminem niezrozumiałym – mówią
o swojej misji.

Karta Dużej Rodziny
Dla rodzin wielodzietnych
Karta Dużej Rodziny jest formą
ułatwienia życia i oszczędzania,
co wobec dużych wydatków
związanych z wychowywaniem
dzieci, jest szczególnie ważne.
Dzięki karcie można liczyć na
zniżki na różne towary i usługi
– na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Pani Iwona
Nowak-Olszówka i pani Monika
Kolarzyk należą do Związku Dużych Rodzin i zajmują się pozyskiwaniem oraz obsługą firm, które
chcą honorować Kartę Dużej
Rodziny. - Każdy członek rodziny
ma swoją kartę wielkości dowodu
osobistego. Na karcie jest imię,
nazwisko, numer PESEL i data
ważności. Poza namacalną formą
ma też formę elektroniczną, gdzie
rodzic np. na smartfonie ma karty
wszystkich członków rodziny
– wyjaśnia Iwona Nowak-Olszówka. - Dzięki karcie dostępny
jest szereg zniżek w sklepach
spożywczych, takich jak sieć Lidl,
Auchan czy Carrefour. Pozyskujemy również w indywidualnych
sklepach spożywczych, różnych
branżach, w rehabilitacji czy
w atrakcjach dla dzieci – dodaje
Monika Kolarzyk. Partnerów
Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie ministerstwa,
a także na stronie organizacji
Związku Dużych Rodzin lub
w specjalnej aplikacji. - W Czę-

stochowie jest dużo oddziałów
firm, które honorują Kartę Dużej
Rodziny. MOSiR udziela zniżek
w swoich lokalach, a samo miasto,
gmina Częstochowa, na podstawie uchwały udziela zniżki za
odpady -50% dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę
Dużej Rodziny – mówi Iwona Nowak-Olszówka. Obie panie cały
czas pracują nad tym, aby pozyskać jak najwięcej partnerów. Są
negocjatorkami, które działają
w swoich województwach. - Cały
czas staramy się, aby temat Karty
Dużej Rodziny dotarł do jak największej liczby Polaków. Mimo
że funkcjonuje ona od tylu lat,
nie wszyscy zdają sobie sprawę
z jej istnienia. W Polsce jest już
prawie 4,5 miliona posiadaczy
Karty Dużej Rodziny – mówią
i wskazują, że partnerstwo firm
z tym projektem obu stronom
przynosi duże korzyści. Taka
współpraca ociepla wizerunek
przedsiębiorstw, ale także przyciąga nowych klientów.

OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176 z późn. zm.) oraz
art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2022r., poz. 2000 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 19.10.2022r. Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn,
Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, została wydana decyzja nr 2/2022/ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości
Kusięta, druga linia zabudowy, dł. ok 600 mb”.
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Kusięta; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid.: 863/6 k.m.5; 862/7 k.m.5; 861/7
k.m.5; 860/9 k.m.5; 859/17 k.m.5; 859/20 k.m.5; 858/4 k.m.5; 857/11 k.m.5; 857/17 k.m.5; 857/14
k.m.5; 856/4 k.m.5; 855/4 k.m.5; 854/13 k.m.5; 854/18 k.m.5; 854/15 k.m.5; 853/6 k.m.5; 852/2
k.m.5; 851/2 k.m.5; 849/6 k.m.5; 848/7 k.m.5; 848/4 k.m.5; 847/4 k.m.5; 846/5 k.m.5; 845/4 k.m.5.
Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia w całości na rzecz Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego:
obręb ewid. Kusięta; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid.: 862/7 k.m.5, 845/4 k.m.5.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Aktywista nie został wpuszczony
na spotkanie z prezesem PiS

Objazdy PiS-u

Wizyta Jarosława Kaczyńskiego Ryszard Raczek
w Częstochowie
złożył zawiadomienie
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
w ramach objazdu po kraju odwiedził
w
sobotę,
15
października Myszków i Częstochowę.
Na
uczelni
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza mówił m.in. o przyszłorocznych
wyborach
parlamentarnych, obyczajowości i polityce zagranicznej.

– Mamy dzisiaj dwie oferty.
Jedną ofertę prezentuje Zjednoczona Prawica, czyli głównie
Prawo i Sprawiedliwość, drugą
niezjednoczona,
przynajmniej
na razie, opozycja. Jeżeli chodzi
o ofertę strony, którą ja reprezentuję, to najlepiej ją oceniać,
wedle tego, co zostało uczynione
w ciągu ostatnich siedmiu lat.
Sądzę, że podobną metodę można
zastosować także wobec tej drugiej oferty, którą prezentuje opozycja – mówił prezes PiS Jarosław
Kaczyński podczas spotkania
z mieszkańcami Częstochowy
– Słowa są ważne, ale najważniejsze są działania. Dlatego
może pozwolę sobie zacząć od
tej drugiej, alternatywnej oferty.
Można powiedzieć, że w jakimś
sensie ona tu już została przedstawiona. Co prawda przez okno
ją słychać… Może nie wszystko,
ale słyszę to od trzydziestu kilku

dni. Może słabiej w Myszkowie,
powinni się poprawić - zażartował, odnosząc się do pikiety
zebranej pod budynkiem uczelni.
Manifestujący gwizdali i wykrzykiwali hasła, mając przy transparenty z napisami: “Kończ Waść”,
“Z PiS-em nie ma współpracy
z PiS jest współudział”, “Jarosław
wracaj do kota” czy “Każdy kraj
ma swoją mafię, u nas mafia ma
swój kraj!”. Prezes PiS odniósł
się do ośmiu lat rządów PO i PSL,
przekonywując, że po opozycji
nie należy spodziewać się niczego dobrego ani w kwestiach
społecznych, ani ekonomicznych.
Kaczyński podkreślił, że oferta,
którą przedstawia prawica to
z jednej strony kontynuacja dotychczasowych polityk, w tym
socjalnej, kulturalnej i służby

zdrowia. – Z drugiej, będziemy
zbroić Polskę – w końcu to zadanie numer jeden. Będziemy
prowadzili politykę międzynarodową, która nie będzie ucieleśnieniem słów pewnego wybitnego
polityka, że „Polska to brzydka
panna bez posagu, która nie powinna być zbytnio wybredna”.
Wręcz przeciwnie, uważamy, że
Polska to piękna panna z posagiem i ciesząca się powodzeniem
(…) Chcemy, by naród polski miał
silne państwo, doskonale się rozwijał, a jednocześnie, by Polska
tak w polityce europejskiej, jak
i międzynarodowej, zajęła należne jej miejsce. Jeśli linia, którą
wyznaczyliśmy w poprzednich
latach, będzie kontynuowana,
to takim cieszącym się poważaniem państwem się staniemy.
Właściwie, dzięki odważnej polityce wsparcia dla objętej wojną
Ukrainy, już żeśmy się tym państwem stali. Wreszcie, chcemy
Polski sprawnej, to znaczy dążymy do tego, by Polska stała się
państwem sprawczym, będącym
w stanie podejmować wielkie zadania, zarówno te zaplanowane,
jak i te, które przychodzą nagle
i są tragicznym wręcz zaskoczeniem, jak pandemia koronawirusa
czy właśnie wojna na Ukrainie.
■ Paula Nogaj

o przestępstwie
Ryszard Raczek złożył do prokuratury
zawiadomienie
o przestępstwie dokonanym
na jego osobie przez dwóch
ochroniarzy, obsługujących
wizytę Jarosława Kaczyńskiego w Częstochowie. Znany
częstochowski aktywista próbował wejść do budynku
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie przy
ul. Waszyngtona, gdzie odbywało się spotkanie z prezesem
PiS. Został jednak wyprowadzony siłą przez ochroniarzy.

Do zdarzenia doszło w sobotę,
15 października. - To jest dość
dobrze dokumentowane na nagraniach z różnych redakcji, jak
również na moim profilu facebook. Widać moment pobicia
przez dwóch rosłych mężczyzn,
a właściwie wykręcenia mi rąk
i wyprowadzenia z portierni
Uniwersytetu Jana Długosza
przy ulicy Waszyngtona. Drzwi
uchylano tylko co kilka minut
i wpuszczano osoby, które trzymały w rękach dowody osobiste
- ja też miałem przy sobie doku-

menty. Weryfikowano je i sprawdzano na specjalnej liście, czy to
jest „swój” człowiek i może on
dostąpić zaszczytu wejścia przez
drugie drzwi - już do korytarza,
prowadzącego do auli uniwersyteckiej, gdzie był występ pana
prezesa Kaczyńskiego. W momencie, w którym byłem już za
pierwszymi drzwiami, zauważyła
mnie wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego
pani Beata Kocik, która szepnęła
coś do ucha tego drugiego ochroniarza i oni w tym momencie
złapali mnie, wykręcając ręce
do tyłu – relacjonuje Ryszard
Raczek. Rzecznik prokuratury
częstochowskiej
potwierdza,
że takie zawiadomienie wpłynęło. - Ryszard Raczek złożył
zawiadomienie w Prokuraturze
Okręgowej - zostało ono według
przekazane do właściwej miejscowo Prokuratury Rejonowej
Częstochowa-Północ. Na razie
jest przedmiotem analizy przez
prokuratora. Nie podjęto jeszcze
żadnych decyzji procesowych ani
postępowania – informuje prokurator Tomasz Ozimek.
■ Teresa Szajer

KONCERT WIEDEŃSKI PIERWSZEJ NA ŚWIECIE ORKIESTRY KSIĘŻNICZEK
JUŻ 6 LISTOPADA W FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ
Gwiazdorska obsada, Orkiestra Księżniczek,
soliści, międzynarodowy balet, przepiękne głosy
oraz projekcje multimedialne.
To wszystko do zobaczenia już wkrótce
podczas Koncertu Wiedeńskiego.

Koncert Wiedeński to także zapiera-

jące dech w piersiach, bajkowe kostiumy, które
przeniosą widzów do magicznego, wiedeńskiego świata Króla Walca - Johanna Straussa.
Nie zabraknie muzycznych żartów, niespodzianek i skeczów. Udowodnimy tym samym,
że muzyka łączy pokolenia i nie zna granic! Niekwestionowana, najbardziej rozpoznawalna, jedyna na Świecie Orkiestra Księżniczek Tomczyk
Art wykonująca wyłącznie muzykę Króla Walca
- Johanna Straussa nieprzerwanie od niemal
dekady!
Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi
skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący
w największych polskich i światowych salach
koncertowych. Wzruszają i bawią publikę
od wielu lat, za każdym razem przyjmowani
owacjami na stojąco! Tradycją stały się już coroczne Noworoczne Koncerty Wiedeńskie w
wykonaniu tej niezwykłej grupy wspaniałych
artystów. To połączenie klasycznej wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem,
werwą i niespotykaną muzykalnością
artystów wykonujących to jedyne w swoim

rodzaju widowisko. Zabrzmią największe,
ponadczasowe i wiecznie bliskie sercom melomanów przeboje króla walca - Johanna
Straussa, nie zabraknie także popisowych
arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła wdówka”,
„Księżniczka
czardasza”
oraz
„Kraina
uśmiechu”.
Publiczność usłyszy m.in.: Walc „Nad
pięknym modrym Dunajem”, Arię Barinkaya
„Wielka sława to żart”, Duet wszech czasów
„Usta milczą dusza śpiewa”, polkę „TritschTratsch” oraz słynny „Marsz Radeckiego”.
W klimat magicznych bali wiedeńskich wprawią
Państwa olśniewające kreacje artystów, przepiękne suknie balowe solistek oraz Orkiestry
Księżniczek Tomczyk Art wykonującej to niezwykłe widowisko. Przeniesiemy Państwa do
bajkowego świata. Tutaj każdy może bujać się
w rytm muzyki oraz śpiewać wraz z solistami
najpiękniejsze melodie jak choćby „Wielka
sława to żart”, czy „Usta milczą dusza śpiewa”.
Koncert Wiedeński to przede wszystkim doskonała zabawa. Chcemy śpiewać i bawić się na
scenie razem z Państwem!

BILETY:

■ REKLAMA

Kasa Filharmonii – Częstochowa, ul. Wilsona 16, tel. 795 451 438
BILETY ONLINE: www.tomczykart.pl
GRUPY POWYŻEJ 10 OS: grupynakoncert@gmail.com
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co słychać w powiecie?
Starcza

Poczesna

Zmiany w komunikacji miejskiej Gmina ostrzega przed złodziejami
Dzięki negocjacjom Wójta Gminy Poczesna z władzami Częstochowy oraz
na podstawie wypracowanych porozumień, na całej długości trasy linii nr 14
i 20 obowiązywać będą bilety miejskie.
LINIA NR 14
- od Rząsawy do Brzezin będzie ona kursować bez zmian. Przez miejscowości:
Brzeziny Nowe oraz Sobuczyna będzie dojeżdżać do pętli Malowinicza.
Część kursów (zostaną oznaczone na rozkładzie jazdy) z miejscowości Sobuczyna
będzie miało trasę przez Młynek i Mazury,
aż do pętli Nierada-Szkoła, pozostałe do
pętli – Nierada.
Pamiętaj: Linia 14 nie będzie kursować
przez miejscowość Brzeziny Kolonia,

ul. Korkową, aż do pętli Korkowa;
LINIA NR 69
- od 1 października 2022 roku – linia ta
przestała istnieć. Została zlikwidowana,
a jej trasę obsługiwać będą wydłużone
kursy linii nr 14;
LINIA NR 20
- wszystkie kursu tej linii, które do tej
pory wykonywane były do pętli Korkowa,
uległy przedłużeniu i obecnie prowadzą
one przez ul. Korkową oraz miejscowość
Brzeziny Kolonia, aż do pętli Brzeziny;
LINIA NR 25
- została skrócona od strony Kuźnicy do
pętli Malownicza i od 1 października – NIE
KURSUJE: do Sobuczyny, Brzezin Nowych
i pętli Brzeziny, gdyż została ZASTĄPIONA
– na ww. odcinku – linią nr 14.

Mykanów

Koncert Patriotyczny „Droga ku wolności”
W niedzielę, 13 listopada 2022 r. w Hali
Sportowej w Mykanowie odbędzie się
Koncert Patriotyczny „Droga ku wolności”. Wydarzenie nawiązywać będzie
do 130. rocznicy urodzin generała Władysława Andersa. Początek wydarzenia
o godz. 17:00.

Jeżeli nie mamy numeru, najlepiej poprosić, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok. W sytuacji kiedy musimy
kogoś wpuścić, nie powinniśmy tej osoby
ani na chwilę zostawiać samej w mieszkaniu. Starajmy się o to, aby towarzyszył
nam ktoś bliski – członek rodziny bądź
sąsiad. Pod żadnym pozorem nie dawajmy
żadnych pieniędzy akwizytorom i nie podpisujmy z nimi żadnych umów, ponieważ
każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty. Nie udzielajmy ponadto
żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich,
nie mów o swoich planach życiowych czy
członkach rodziny.

Janów

KGW „Złotopotoczanki”
zapraszają na piknik
Na czas pikniku zaplanowanych jest
wiele atrakcji - w szczególności dla najmłodszych. Dzieci będą miały okazję m.in.
wcielić się w postać Czerwonego Kapturka
lub leśne zwierzęta. Przewidziano także
degustację potraw z wykorzystaniem bogactw lasu.

Lelów

Projekt E-dukacja
Do pracowni Szkoły Podstawowej w Lelowie dotarły już ostatnie materiały,
zgodnie z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy europejskich.

■ Paula Nogaj

Wszystkie materiały mają na celu doposażyć pracownie szkolne oraz wdrożyć

Blachownia

Bieg Orląt – I edycja za nami

Udział w biegu wzięli uczniowie klas III
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni. Celem wydarzenia
było upamiętnienie wydarzeń z listopada
1918 r. kiedy to w ciągu trzytygodniowych
walk w obronie polskiego Lwowa zginęło

Osoby starsze coraz częściej padają ofiarami złodziei i oszustów, kiedy sprawcy
wykorzystują ich ufność i życzliwość. Dlatego właśnie ważne jest, aby pamiętać
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie otwierajmy
drzwi nieznajomym. Jeżeli zjawi się u nas
przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku,
administracji, elektrowni czy gazowni, bez
otwierania drzwi powinniśmy sprawdzić
telefonicznie czy był on do nas kierowany.

Koło Godspodyń Wiejskich „Złotopotoczanki” zaprasza na piknik pod
hasłem „Szanujmy las on swym bogactwem obdarza nas”, który odbędzie się
w niedzielę, 23 października br. na
rynku w Złotym Potoku (przy siedzibie
KGW) o godzinie 13:00.

W patriotyczny klimat i muzyczną historię
przebiegu „Drogi ku wolności” wprowadzi
publiczność Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Mykanów wraz z chórem pod dyrekcją Natalii
Zielonki i Przemysława Jeziorowskiego. Towarzyszyć im będzie rewia taneczna Presto,
dla której choreografie tworzy instruktor
Ewelina Stolarska. Na mykanowskiej scenie
wystąpią również soliści: Oliwia Świąć, Natalia Zielonka, Kinga Brewczyńska, Maciej
Dzięgielewski, Bartosz Kluza i Szymon Kowalik. Wydarzenie honorowym patronatem
objął wójt gminy Mykanów Dariusz Pomada.

4 października odbył się I Bieg Orląt
zorganizowany przez burmistrz Blachowni Sylwię Szymańską we
współpracy z Towarzystwem Miłośników
Lwowa
i
Kresów
Południowo-Wschodnich.

Z uwagi na fakt, że jedna z mieszkanek gminy Starcza padła ofiarą
złodzieja, kierownik tamtejszego
GOPS-u, Anita Mirowska zaapelowała do mieszkańców o zachowanie
ostrożności i zamykanie drzwi wejściowych na zamki.

1421 dzieci. Najmłodsze z nich – Jan Kukawski - miał dziewięć lat. „Bieg Orląt”,
w którym udział biorą 9-latkowie odbywał
się na dystansie symbolicznych 1421
metrów. Po zakończonym biegu, każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy
medal oraz dyplom upamiętniający wydarzenie. Podczas tego wydarzenia obecny
był Adam Kiwacki - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo – Wschodnich oraz
członkowie Towarzystwa – Altea Leszczyńska i Ludwik Madej.
Paula Nogaj

Konopiska

nowe formy nauczania, które są oparte na
narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych
z zasobów blended learning, w tym stworzonych dzięki środkom EFS. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 301 169,57 zł.

Mykanów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla gminy
Wójt Gminy Mykanów informuje,
że Gmina realizuje zadanie pn.:
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów”.
Dzięki wypełnieniu ankiety samorząd
będzie w stanie oszacować potrzeby
mieszkańców gminy w zakresie termomodernizacyjnej i efektywności
energetycznej.

Działanie to umożliwi pozyskanie
środków UE m.in. na: termomodernizację
(m.in. docieplenia, modernizacja instalacji
grzewczych, wymiana okien/drzwi), wymianę starych kotłów na nowe (bardziej
ekologiczne), czy instalację paneli fotowoltaicznych (rozwój OZE) .

Konopiska

Finał XXVIII Regionalnego Przeglądu
Konkurs plastyczny dla dzieci
Pieśni „Śląskie Śpiewanie”
Finał Przeglądu Pieśni odbył się w Koszęcinie 25 września w siedzibie
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, gdzie
najpierw przeprowadzono przesłuchania wszystkich zespołów, które
zakwalifikowały się do finału, a zakończył się niezapomnianym koncertem
i wręczeniem nagród.
Organizatorem Przeglądu byli Zespół

Pieśni i Tańca „Śląsk”, Związek Górnośląski i TVS. Pierwszy etap konkursu
odbył się w formie zdalnej, a uczestnicy mieli za zadanie nagrać swoje prezentacje i przysłać je do zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”. Po zakwalifikowaniu się
do finału, zespół KONOPIELKI zdobył 1.
miejsce, a Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska otrzymał wyróżnienie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach ogłasza konkurs plastyczny dla
dzieci w wieku przedszkolnym „Polska
oczami przedszkolaka”.
Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz wykrywanie
uzdolnień wśród dzieci, promowanie
twórczości dziecięcej oraz postaw patriotycznych, a także rozwijanie sprawności

manualnej i umiejętności komponowania
pracy plastycznej. Uczestnikami mogą być
dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat)
z Gminy Konopiska. Prace należy złożyć
w Gminnej Bibliotece w Konopiskach do
4 listopada br. Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej biblioteki
w Konopiskach.
■ Opracowanie kolumny: Karolina Banyś
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Reklama

Park Korzonek – w bliskości z naturą
Park Korzonek powstał z miłości do natury! Jego budowa
rozpoczęła się 1 stycznia 2018
roku. Inspiracją do stworzenia
logo Parku była rosiczka okrągłolistna, która występuje na
pobliskim Bagnie w Korzonku,
objętym programem Natura
2000.
Na obszarze niemal 13 hektarów, w większości zalesionym
sosnami i brzozami, stworzono
miejsce wyjątkowe – spokojną
ostoję, gdzie w pełnej symbiozie
żyją rośliny i zwierzęta. Dzięki
wyjątkowemu położeniu Park
Korzonek, będący częścią Parku
Krajobrazowego Lasów nad
Górną Liswartą, umożliwia odwiedzającym odkrywanie piękna
otaczającej przyrody oraz doświadczanie unikalnych doznań,
poprzez bliskość i dzikość natury.
W Parku Korzonek uwrażliwiamy na otaczającą przyrodę,
edukujemy poprzez zabawę,
propagujemy
ekologię
oraz
przybliżamy ideę permakultury. Permakultura jest bliska
naszym sercom. Stanowi fundament istnienia Parku. Poprzez
projektowanie
ekologiczne,
którego koncepcją jest naśladowanie Matki Natury, skupiamy
się na tworzeniu optymalnych
warunków, w których przyroda,

własną mocą, wraca do stanu,
który stanowił jej dziewiczy urok.
Jest to proces długofalowy, unikalny, a możliwość obcowania
z niepowtarzalną przemianą,
odrodzenie się zdrowych ekosystemów oraz bioróżnorodność
budzi w nas nieukrywaną dumę
i satysfakcję!
Nasz Park stanowi dom dla wielu
zwierząt. Teren zamieszkują m.in.:
ryjówka aksamitna, jaszczurka
zwinka, żaba trawna, żuk wiosenny, mrówka rudnica oraz ptaki
tj. dzięcioł duży i zielonosiwy,
kopciuszek i kos. W naszych zagrodach spotkasz szczęśliwe króliki, kozy anglonubijskie, alpaki
huacaya, daniele; owce kameruńskie, osiołki, w kurniku kury
domowe i kurki miniaturowe
tj. karzełki łapciate; w pasiece
pracowite pszczoły, które w sezonie powracają do 22 uli!

Nasza oferta skierowana jest
dla każdego! Na terenie Parku
Korzonek odwiedzający mogą
skorzystać z wielu unikalnych
stref tj. strefa natury, strefa relaksu z częścią kawiarnianą i sanitarną, strefa aktywności dla
najmłodszych (park linowy, tyrolka, plac zabaw). Zachęcamy
także do skorzystania z oferty naszego, bogatego w niespotykane
pamiątki oraz pyszne smakołyki
m.in. miód, firmowego sklepu!
Nad całością czuwa nasz znakomity, wykwalifikowany personel,
który z chęcią udzieli niezbędnych informacji.
Naszym
marzeniem
jest,
aby Park Korzonek dawał wytchnienie i radość. Chcemy wraz
z Państwem tworzyć to niepowtarzalne miejsce, wierząc, że
w przyszłości stanie się także
wyjątkowym zakątkiem spotkań
kulturalnych, czy też miejscem
promującym lokalne rękodzieło.
Zachęcamy do zapoznania się
z naszą ofertą spotkań i warsztatów, do których inspiracje zaczerpnięte są prosto z natury!
Będzie nam bardzo miło Gościć
Państwa w naszym Parku! Do
zobaczenia Asteniusz Myśliwiec
wraz z Zespołem Parku Korzonek.
■ materiały prasowe

MEiN zachęca do udziału

II edycja konkursu „Dobry
Obywatel”
Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza
uczniów szkół podstawowych do udziału
w II edycji konkursu „Dobry Obywatel”.
Celem tej inicjatywy jest promowanie postaw
patriotycznych,
a
także
kształtowanie zaangażowania w sprawy
społeczne i obywatelskie. Organizatorem
konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych, a patronat nad przedsięwzięciem
objął Minister Edukacji i Nauki. Zgłoszenia można nadsyłać do 13 listopada.

musi przesłać nauczyciel lub dyrektor szkoły.
Poprzez konkurs organizatorzy chcą zainspirować nauczycieli, rodziców, opiekunów
i uczniów do rozmów o patriotyzmie, roli polskich zwyczajów i tradycji, aktywności społecznej i obywatelskiej. - Kształtowanie postaw
patriotycznych i obywatelskich rozpoczyna się
już na najwcześniejszych etapach edukacji, dlatego ważne jest zachęcenie młodych ludzi do
aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim – podkreśla resort edukacji.

Zadanie konkursowe – stwórz grę lub quiz

Harmonogram konkursu:

Głównym założeniem konkursu jest wykonanie zadania, które polega na przygotowaniu
autorskiej gry lub quizu. Praca może być wykonana techniką tradycyjną (praca plastyczna) lub
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Wszyscy uczniowie, którzy chcą
przygotować grę wideo, mogą zapoznać się
z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi
przez Fundację IndieGames – jednego z patronów przedsięwzięcia. Praca powinna nawiązywać do tematu konkursu. Będą one ocenianie
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III
i IV-VIII, z uwzględnieniem następujących kryteriów: spełnienie wymogów formalnych (warunek konieczny), potencjał edukacyjny pracy
konkursowej, oryginalność/kreatywność pomysłu, zgodność z tematem, walory estetyczne.
Na laureatów czekają wartościowe nagrody
rzeczowe. Każdy uczestnik może zgłosić
jedną pracę. Zgłoszenie, w imieniu uczestnika,

• 12 października 2022 r. – ogłoszenie konkursu,
• 12 października – 13 listopada 2022 r.
– nadsyłanie prac konkursowych,
• 21 listopada – 2 grudnia 2022 r. – ocena
zgłoszonych prac,
• 5 grudnia 2022 r. – ogłoszenie wyników
i rozesłanie do Laureatów zaproszeń na
Galę Wręczenia Nagród,
• 13 grudnia 2022 r. – uroczyste wręczenie
nagród w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, GovTech
Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych oraz Fundacji Indie Games Polska.
W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się: dobry.obywatel@ibe.edu.pl.
■ Paula Nogaj
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V LO

Wizyta uczniów z Cypru

im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Uczniowie V LO finalistami wojewódzkiej
debaty oksfordzkiej POROZMAWIAJMY
O FUNUDSZACH EUROPEJSKICH
W piątek, 7 października
br., drużyna V LO wzięła
udział w debacie oksfordzkiej organizowanej przez
Departament
Rozwoju
i Transformacji Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego. Debata
odbyła się w Planetarium
Śląskim w Chorzowie i zostaliśmy do niej zakwalifikowani jako jedyne liceum
z Częstochowy.
V LO reprezentowali: Anna
Małek (1b), Oliwia Kołodziejczyk (3b), Weronika Marciniak
(3b) i Krzysztof Ćwikliński (3b).
Nad ich merytorycznym przygotowaniem do debaty czuwała
natomiast dr Iwona Wołyniec nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
W pierwszej rundzie naszym
licealistom przyszło zmierzyć
się z drużyną z Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco -Technicznych
w Lublińcu. Debata toczyła się
nad tezą: Transformacja szansą
na zmianę Śląska w nową Dolinę
Krzemową. W finale natomiast
rywalizowaliśmy z III LO im. A.
Mickiewicza w Katowicach. Tym

razem teza brzmiała: Przełomowe zmiany społeczne w regionie dzięki wsparciu z Funduszy
Europejskich. Zadanie naszej
drużyny było jednak niezwykle
trudne, gdyż - jako opozycja - musieliśmy zanegować korzystny
wpływ funduszy unijnych na
zmiany społeczne w regionie.
Ostatecznie zajęliśmy II miejsce
w województwie, z czego jesteśmy bardzo dumni, tym bardziej, że był to nasz debiut,
a przeciwnicy mieli za sobą już
wieloletnie
doświadczanie.
Udowodniliśmy tym samym, że
możemy stawać w szranki z najlepszymi zespołami i wychodzić
z nich zwycięsko.
dr Iwona Wołyniec

W ramach współpracy międzynarodowej w czwartek 22.09
rozpoczęła się w naszym liceum
dwutygodniowa wizyta studyjna
uczniów z dwóch cypryjskich
szkół średnich z Paphos: A’ Lykeio
Ethnarchi Makariou III (Lyceum A’
Archbishop Makarios C’) oraz Lykeio Poli Xrisothous (Lyceum and
Technical School of Polis Chrysochous). Opiekunami grupy były
panie Harris Stefanou, Afroditi
Hristou, Maro Kaliasidou oraz
pan Kyriacos Kyriacou.
Po oficjalnym przywitaniu naszych cypryjskich gości przez
panią Małgorzatę Witek, dyrektor
szkoły, odbyły się warsztaty organizacyjne. Młodzież z Cypru
i z Polski miała możliwość wzajemnego poznania się w trakcie
konwersacji prowadzonych w języku angielskim. Nasi goście
zwiedzili również V LO i mogli
porównać placówkę polską z ich
macierzystymi szkołami. Cypryjczycy uczestniczyli w zajęciach
lekcyjnych razem z młodzieżą V
LO. Mieli okazję brać udział w lekcjach wychowania fizycznego, ję-

zyka angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego i francuskiego oraz
informatyki, biologii i literatury.
Wspólne lekcje są doskonałą
okazją do dzielenia się doświadczeniami szkolnymi i doskonalenia języka angielskiego.
Wzięli udział w przygotowanej
specjalnie dla nich grze ulicznej,
podczas której zobaczyli charakterystyczne punkty naszego
miasta: Park pod Jasną Górą, Ratusz, Stary Rynek oraz Dworzec
i Plac Rady Europy z muralem,
który wywarł na młodych Cypryjczykach duże wrażenie. W trakcie
gry uczniowie mieli do wykonania
różne zadania, dzięki którym
mogli poznać historię i kulturę
Częstochowy.
Delektując się przyjemną słoneczną aurą w Parku na Lisińcu
korzystali z uroków złotej polskiej
jesieni. Dla naszych cypryjskich
gości było to miłym odpoczynkiem od panujących obecnie w ich
kraju ponad trzydziestostopniowych upałów.
Gościli również w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Scout, gdzie

próbowali swoich sił w emocjonujących rozgrywkach na kręgielni. Każda partia dostarczyła
mnóstwa sportowych emocji a my
mogliśmy spędzić czas integrując
się nie tylko w szkolnych ławkach.
Wizyta na stadionie wicemistrza
polskiej Ekstraklasy Rakowa Częstochowa była niezapomnianym
przeżyciem dla wszystkich osób
biorących w niej udział. Piłkarze Giannis Papanikolaou oraz
Stratos Svarnas chętnie opowiadali o swoich wrażeniach z gry
w polskiej lidze, pozowali do licznych pamiątkowych zdjęć i rozdali mnóstwo autografów.
Poprzez naukę i zabawę dzieloną z naszymi cypryjskimi przyjaciółmi mogliśmy się lepiej
zrozumieć i dowiedzieć wielu
rzeczy o sobie, o swoich tradycjach, zwyczajach, kulturze. Czas
wspólnie spędzony zbliżył nas
do siebie, co szczególnie widać
było w ostatnim dniu, gdy celebrowaliśmy doroczny Rajd
Otrzęsinowy. Zabawa wydawała
się trwać wiecznie a barwne pokazy wszystkich grup zakończyły
się euforycznym, iście "południowym" finałem.
mgr J. Piwowarczyk, mgr E. Magdziarz, mgr D. Pożarlik, mgr K. Majak
– opiekunowie projektu w V LO

"Mistrzowie ortografii w Prusie"

"Klasa patronacka w Prusie!"
Zespół Szkół im. B.
Prusa w Częstochowie
nadąża za zmianami na
rynku pracy, który rozwija
się
bardzo
dynamicznie. Jego dyrekcja zdaje sobie
sprawę z tego, że niemożliwe
jest
osiągnięcie odpowiedniego przygotowania
zawodowego bez nowatorskiej
części
praktycznej.
W tym celu w placówce na
Prusa utworzono klasę patronacką, której uczniowie, zdobywający szlify w zawodzie technik
robotyk, kształcić się będą jednocześnie w szkole oraz w firmie
KLIMAS WKRĘT - MET, będącą
liderem produkcji technik zamocowań w Europie Środkowej
i Wschodniej.
29 września 2022 r. odbyło się
uroczyste podpisanie umowy patronackiej, w której uczestniczyli:
Dyrektor ZS im B. Prusa, pan Dariusz Rataj oraz przedstawiciele
firmy - Dyrektor ds. produkcji

- pan Paweł Hutny, Manager
Działu Personalnego - pani Monika Gabrych i Specjalista Działu
Personalnego - pani Marta Nocuń.
Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się, czym zajmuje się

zakład pracy, gdzie ma swoją
siedzibę i jakim zapleczem maszynowym dysponuje. Dyrektor
ds. produkcji - pan Paweł Hutny
- w swoim wystąpieniu podkreślił, że firma chce włączyć
się w rozwój kompetencji i potencjału uczniów oraz mieć
współudział w kształtowaniu
u młodych ludzi odpowiednich umiejętności pożądanych
przez przyszłych pracodawców.
W
ramach
współpracy
WKRĘT - MET
zorganizuje
praktyki zawodowe dla
uczniów w celu
przybliżenia
im środowiska
produkcyjnego
oraz pokazania
praktycznej
strony przemysłu. W przyszłości najlepsi absolwenci będą
mogli ubiegać się o zatrudnienie
w firmie.

29 września 2022
r. uczniowie Zespołu
Szkół im. B. Prusa
w Częstochowie wzięli
udział X Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym
„Po polsku o historii".
Celem konkursu było
doskonalenie
przez
młodzież umiejętności
poprawnej
pisowni,
a także popularyzacja wiedzy na
temat poprawnej polszczyzny
oraz wiedzy z zakresu narodowej
historii i kultury.
Uczestnicy
ortograficznych
zmagań zmierzyli się z zawiłościami języka polskiego występującymi w tekście pt. „O kolei
co nieco”.

W rywalizacji zwyciężył Marcel
Szkop - uczeń klasy IV fG, którzy
zdobył 84 % punktów możliwych
do uzyskania i zakwalifikował się
do etapu wojewódzkiego dyktanda, które odbędzie się 26 października w Lublińcu.

Dzieje się w Prusie!
■ I.C.

Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych i Zaduszki

Historia, obyczaje i obrzędy
Odwiedzanie cmentarzy, zapalanie zniczy i zostawianie
kwiatów, sprzątanie i modlitwa przy grobach zmarłych
bliskich - tak w dzisiejszych
czasach są obchodzone przypadające na 1 i 2 listopada
Dzień Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny. Natomiast
w przeszłości wyglądało to
nieco inaczej.
Historia Dnia Wszystkich Świętych może sięgać nawet III wieku,
kiedy znana była tradycja przenoszenia relikwii świętych na inne
miejsce. Służyło to podkreśleniu
faktu, że święci są własnością
całego Kościoła. W IV wieku pojawiały się uroczystości wspominania, w jednym dniu, wszystkich
męczenników chrześcijańskich.
Daty tych obchodów przypadały
wówczas w okresie Wielkanocy.
Od 610 roku do 731 roku święto
poświęcone zmarłym męczennikom obchodzono 1 maja. Dopiero w 731 roku uroczystość
została przeniesiona przez papieża Grzegorza III na 1 listopada,
a w 837 roku dzień ten został poświęcony pamięci męczenników
i wszystkich świętych kościoła katolickiego. W 935 roku papież Jan
XI wyznaczył dzień 1 listopada na
osobną uroczystość Wszystkich
Świętych, która miała obowiązywać w całym Kościele.
Obchody Dnia Zadusznego
zapoczątkował opat klasztoru
benedyktyńskiego św. Odylon
w 998 roku, jako przeciwwagę dla
pogańskich obrządków czczenia
dusz zmarłych. Święto było
dniem modlitw za dusze niebosz-

czyków i wypadało pierwszego
dnia po Wszystkich Świętych.
W XIII wieku ta tradycja rozprzestrzeniła się w całym kościele
katolickim, a w kolejnym wieku
zaczęto urządzać procesje na nekropolie. Na każdej z czterech
stacji modlono się za zmarłych
i śpiewano pieśni żałobne, a piąta
stacja odbywała się w kościele po
powrocie z cmentarza.

Jedzenie zostawiano na stole
wraz z butelką wódki i uchylano
na noc drzwi, aby dusze zmarłych mogły w spokoju odwiedzić
mieszkania i posilić się. Wierzono,
że wszystkie dusze pragną bliskości swoich krewnych i odpoczynku oraz zaspokojenia głodu
czy pragnienia, dlatego właśnie do

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego została zapoczątkowana
w XII wieku, a z końcem XV była
znana w całym kraju.

Ważnym elementem obchodów
świąt było także karmienie dusz.
Pieczono chleby, gotowano kaszę
i bób oraz wiele innych potraw.

zmarłych, stoły zastawiano jedzeniem i śpiewano, gdyż miało to
przynieść ulgę duszom.
Obecnie składa się ofiary na tzw.
wypominki, wypisując imiona
zmarłych na kartkach i prosząc,
by Kościół modlił się za nich.
Poza goszczeniem zmarłych istniało też wiele zakazów związanych z odwiedzinami. Nie wolno
było np. klepać masła, deptać
kapusty, tkać, spluwać czy wylewać pomyj. Zakazy miały służyć
obłaskawieniu bliskich zmarłych,
a dbano o to, by nie skaleczyć, nie
rozgnieść ani nie obrazić dusz.
Uważano, że szycie może spowodować, że dusza zostanie przyszyta, a jej powrót w zaświaty
będzie niemożliwy.
W czasie świątecznych dni nie
wolno było też podnosić strąconych przedmiotów, gdyż wierzono, że dusze pożyczyły je sobie
na trochę. Można było je podnieść
dopiero po 2 listopada. Jeśli upuszczony przedmiot był niezbędny,
w celu udobruchania duszy zostawiano w jego miejscu kawałek
chleba w ramach przeprosin.

W Dniu Wszystkich Świętych
i Dniu Zadusznego istniało wiele
obrzędów związanych z wspominaniem zmarłych. Pojawiały się obrzędy związane z ogniem, który od
dawna kojarzony był ze śmiercią
i zmarłymi. Wierzono, że duszom
potrzebne jest światło i ciepło,
aby mogły odnaleźć drogę do
domu i ogrzać się. Z tego powodu
w czasie świąt palono ogniska na
rozstajach dróg oraz przy cmentarzach i grobach zmarłych.
Drewno i chrust składano przez
cały rok, a ogień z tych ognisk
miał oczyszczającą moc i dawał
ochronę przed duchami i złymi
mocami, które często przebywały przy grobach samobójców.
Obecnie na grobach zmarłych
zapala się kolorowe znicze, które
oddają nasz szacunek do zmarłego
i są symbolem pamięci oraz tęsknoty za bliskimi.
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żywych należało dbanie o zaspokojenie potrzeb umarłych. Rozgniewanie albo obrażenie dusz
mogło doprowadzić do nieszczęścia, choroby, a nawet śmierci
któregoś z domowników. Zwyczaj
„karmienia zmarłych” wywodzi
się z tradycji przedchrześcijańskiej, kiedy to na grobach zostawiano chleb, miód i kaszę. Często
też urządzano na cmentarzach
lub w kaplicach uroczystości
„dziadów”, wywoływano dusze

Ważne w czasie Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego
było również otaczanie czcią żebraków i proszalnych dziadów,
których nazywano „ludźmi bożymi” lub „ludźmi kościelnymi”,
a którzy najczęściej przebywali
na cmentarzach lub przed wejściem do kościoła. Wierzono, że
postać dziada kościelnego może
przybrać duch zmarłej osoby. Z tej
okazji gospodynie wypiekały małe
chlebki nazywane powałkami lub
heretyczkami. Pieczono je 1-2
dni wcześniej, gdyż 1 listopada
nie wolno było rozpalać ognia,
kiedy dusze przodków wracały do
domów. Uważano, że pieczenie
chleba tego dnia może sprowadzić pożar na domostwo. Według

Przewodnik na 1 listopada 2022

Wszystko, co musisz wiedzieć o zniczach
Zbliżają się listopadowe święta
- Wszystkich Świętych obchodzone 1 listopada oraz Dzień
Zaduszny przypadający na 2 listopada. W poprzedzających je
dniach nasze głowy są zaprzątnięte wieloma sprawami – trzeba
umyć nagrobki, a także kupić
kwiaty i znicze. Te ostatnie są nieodłączną częścią polskich
cmentarzy. Są obecne przez cały
rok, ale ich największe nagromadzenie można zaobserwować
właśnie na początku listopada.
Na przestrzeni lat pojawiło się tak
wiele rodzajów zniczy, że podjęcie
decyzji co do zakupu może przyprawić o zawrót głowy.
Rodzaje zniczy – szklany, plastikowy, a może…
gliniany?
Największą różnicą – poza materiałem, z którego zostały wykonane – między zniczami szklanymi
a plastikowymi, jest ich waga.
Szkło jest cięższe, co sprawia, że
znicze są stabilniejsze i bardziej
odporne na podmuchy wiatru. Są
też mniej podatne na działanie
ognia (nie nadtopią się jak to

może mieć miejsce w przypadku
ich odpowiedników, wykonanych
z tworzywa sztucznego). Natomiast lżejsze znicze plastikowe
sprawdzą się w sytuacji, kiedy musimy przetransportować większą
liczbę zniczy autobusem, pociągiem, bądź poruszając się pieszo.
Są również nieco tańsze. Oba
rodzaje zniczy mogą być solidnie
wykonane i estetycznie prezentować się na płycie nagrobnej.
Przy zakupie należy również
zwrócić uwagę, czy mamy do czynienia ze zniczem jednorazowym
(zalanym od środka stearyną),
czy takim z możliwością wymiany
wkładów. Wkład jest równie
ważny jak zewnętrzna część
znicza – a może i nawet ważniejszy - bez niego znicz nie będzie się palił. Najpopularniejsze
są przystępne cenowo, ogólnodostępne wkłady parafinowe.
Natomiast wkłady olejowe, choć
rzadziej wybierane, lepiej znoszą
niskie temperatury i dłużej się
palą, więc warto rozważyć ich
zakup.
Do łask wracają znicze ceramiczne (zwane też glinianymi)

w postaci miseczki wypełnionej
wkładem parafinowym. Z pewnością przypadnie do gustu osobom
ceniącym prostotę, a także tym,
którzy zwracają uwagę na kwestie
ekologiczne, gdyż taki znicz można
wielokrotnie wykorzystywać po
wypaleniu,
samemu,przygotowawszy wkład według internetowych instrukcji. Takie znicze
nie mają jednak nakrycia, które
chroniłoby je przed wiatrem, czy
opadami atmosferycznymi, które
w listopadzie mogą obficie występować.

Nie tylko ogień
Jeżeli zależy nam na czymś bardziej nowoczesnym, możemy zdecydować się na znicz solarny, który
naładuje się w dzień, czerpiąc
energię ze słońca, a nocą będzie
emitować światło. W sprzedaży
dostępne są również zasilane bateriami wkłady LED pozwalające
na wybór nieoczywistego koloru
„płomienia” np. niebieskiego czy
zielonego. Powyższe opcje nie
dają takiego samego efektu, jak
prawdziwy ogień, ale są ekologicznymi i trwałymi (szacuje się,

że znicze solarne mogą działać
nawet kilka lat!) rozwiązaniami
dla osób, które nie mają czasu
często odwiedzać cmentarza, ale
zależy im na oświetleniu grobu
bliskiej osoby.

Ceny
W 2022 roku ze względu na podwyższone koszty produkcji szkła
i podrożenie parafiny za znicze
i wkłady zapłacimy więcej, niż rok
temu. Znicze i kwiaty podrożały
o 30% - 50%.
W sklepie internetowym sprzedającym świece i znicze, za mały,
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tradycji wypiekano tyle chlebków,
ilu było zmarłych w rodzinie. Wręczając jedzenie żebrakom, których
uważano za osoby utrzymujące
kontakt z zaświatami, proszono
ich, by modlili się za dusze zmarłych. Powałki ofiarowywano również księdzu, aby modlił się on
w intencji zmarłych dusz, o których nikt nie pamięta. Wieczorem
1 listopada rodzina gromadziła się
na modlitwę w intencji zmarłych.
Większość z tych tradycji odeszła w zapomnienie lub została
wyparta przez obce zwyczaje.
Jednak Wszystkich Świętych
wciąż jest ważnym dla wielu osób
dniem, w którym można skupić się
na wspominaniu bliskich zmarłych.

Halloween
Halloween - które w Polsce pojawiło się w latach 90. XX wieku
- obchodzone jest 31 października, najhuczniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej
Brytanii czy Australii. Głównym
symbolem święta jest wydrążona
i podświetlona od środka dynia,
ale przewijają się także motywy
duchów, czarownic czy wampirów.
Halloween w przeciwieństwie do
Wszystkich Świętych polega na
zabawie, organizowaniu imprez,
przebieraniu się za potwory lub
postacie popularne w popkulturze
i wyrządzaniu psikusów ludziom,
którzy nie chcą dać dzieciom cukierka. To święto zyskuje coraz
większą popularność zwłaszcza
wśród młodych ludzi, ale w związku
z tym, że ma pogańską genezę, jest
krytykowane przez Kościół.
Dla
przypomnienia,
Dzień
Wszystkich Świętych to w kościele katolickim czas na wspominanie wszystkich tych, którzy
już dostali się do nieba, natomiast
w Dzień Zaduszny, który jest nazywany także Świętem Zmarłych,
modlimy się za dusze cierpiące
w czyśćcu za ziemskie winy.
■ Karolina Banyś

szklany znicz (wysokość: 10
cm; średnica: 7,5 cm) zapłacimy
3,59 zł. Za większy (wysokość:
28,5 cm; średnica: 11 cm) mający palić się przez około 2 dni
– 11,99 zł. Klasyczne znicze z wymiennymi wkładami o wysokości
19-20 cm kosztują 7-9 zł. Natomiast te większe oraz bardziej
ozdobne (z dekoracją lub napisem)
– nawet ponad 40 zł.
Cena wkładu parafinowego
w tym samym sklepie, ważącego
130 gramów, w przeliczeniu na
sztukę kosztuje około 3,52 zł,
180 gramów – 4,73 zł, a 240
gramów – 6 zł.
Największe ceny osiągają tak
zwane znicze artystyczne – misternie zdobione, często z motywem mozaiki lub witrażu albo
o oryginalnym kształcie, osiągają
zawrotne ceny kilkudziesięciu,
a czasami nawet ponad stu złotych za sztukę. Zaliczają się do
nich znicze i lampiony granitowe
– to z kolei wydatek nawet 450 zł.
Ze względu na wyższe ceny, możemy spodziewać się, że w tym
roku na cmentarzach pojawią się
raczej klasyczne, mało ozdobne
znicze pełniące raczej funkcję
symboliczną, niż dekoracyjną.
■ Olga Zalewska
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Będą pieniądze na inwestycję

250 mln złotych na węzeł “Bugajska”
i nową drogę wylotową na Olsztyn

Zbadaj swoje kości

–

Częstochowa
ma
szansę
otrzymać 250 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji
Strategicznych na budowę
węzła drogowego alei Wojska
Polskiego z ul. Bugajską wraz
z nowym przebiegiem DK-46.
Powstanie dzięki temu nowa
droga wylotowa, która prowadzić będzie między innymi
w kierunku Olsztyna. Wniosek
Miasta został już zaakceptowany. Jak podkreśla prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, inwestycja ta byłaby
domknięciem zasadniczego
etapu modernizacji i przebudowy układu komunikacyjnego
miasta.
– Celem inwestycji jest rozwój
stref przemysłowych poprzez
udrożnienie DK-46 i możliwie najszybsze wyprowadzenie ruchu
tranzytowego na linii Opole –
Kielce poza obręb zwartej zabudowy miejskiej. Z samej tylko
firmy Guardian Glass każdego
dnia wjeżdża i wyjeżdża ok. 200
ciężarówek, które generują dodatkowy ruch przez miasto.
Realizacja inwestycji usprawni
więc skomunikowanie terenów
inwestycyjnych zlokalizowanych
na obszarze byłej Huty Częstochowa, w tym Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
z DK-91 (dawniej DK-1), a także
autostradą A-1. Działające na tym
obszarze duże firmy, jak Guardian
Glass, Huta Liberty Częstochowa,
Koksownia Częstochowa Nowa
czy x-kom są miejscem pracy dla
mieszkańców całego subregionu,
dlatego wszelkie działania zachęcające inwestorów do rozbudowy
już istniejących i tworzenia tu
nowych zakładów pracy są nie-

zwykle istotne dla rozwoju całego
tego obszaru – informuje częstochowski magistrat i dodaje – Inwestycja jest funkcjonalnie związana
z zadaniem drogowym „Budowa
połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską
w Częstochowie”, która otrzymała
dofinansowanie w ramach wcześniejszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład (Miejski Zarząd
Dróg podpisał już umowę z wykonawcą tego zadania, wkrótce mają
rozpocząć się prace). Realizacja
obu tych inwestycji pozwoli na
wygodny dojazd do strefy przemysłowej na Kucelinie zarówno
z DK-46 od strony wschodniej, jak
i z DK-91 od południa (przez nowy
fragment DK-46). – To inwestycja
kluczowa dla wielu firm i ważna
dla mieszkanek i mieszkańców
Częstochowy i okolic, korzystających z wyjazdu na Olsztyn – podkreśla Krzysztof Matyjaszczyk.
O rozdziale środków w ramach
V edycji Programu Inwestycji
Strategicznych
poinformował
najpierw premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z samorządowcami w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Następnie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w aplikacji
Polski Ład został zaakceptowany
wniosek Częstochowy. Miasto
będzie musiało rozpisać przetarg
na realizację inwestycji w trybie
„zaprojektuj i zbuduj” i wówczas
będzie mogło starać o promesę
uzyskania obiecanych środków.
Zakres inwestycji
ma obejmować m.in.:
– budowę węzła drogowego alei
Wojska Polskiego DK-91(dawniej DK-1) z drogą krajową DK46,
– przebudowę fragmentu alei
Wojska Polskiego,

budowę nowego odcinka
DK-46 od granic miasta z gminą
Olsztyn do projektowanego
węzła drogowego z DK-91
(DK-1) z dostosowaniem do
możliwości dobudowy drugiej
jezdni DK-46 na odcinku pomiędzy DK-91(DK-1) a przedłużeniem ul. Korfantego,
– budowę ulicy Smolnej,
– budowę mostu nad Wartą oraz
linią kolejową,
–
przebudowę
istniejącego
obiektu mostowego nad torem
bocznicowym dawnej Huty Częstochowa, z dostosowaniem parametrów technicznych obiektu
do parametrów projektowanej
drogi,
– budowę dróg i skrzyżowań obsługujących teren położony
wzdłuż projektowanego połączenia po zamknięciu istniejącego przejazdu drogowego
przez linię kolejową relacji Częstochowa – Katowice;
– budowę ciągów pieszych, dróg
rowerowych i zatok autobusowych,
– budowę dróg dla pieszych i rowerów do projektowanego
przejścia podziemnego pod linią
kolejową w miejscu obecnego
przejazdu kolejowego w ul. Bugajskiej,
– budowę dróg rowerowych
w ciągu DK-91 (DK-1) na przebudowywanym odcinku,
– budowę stanowiska do ważenia
pojazdów z parkingiem i monitoringiem na wlocie do miasta,
– budowę drogowej stacji pomiarowej i meteo w ciągu DK-91
(DK-1),
– budowę oświetlenia ulicznego
w ciągu DK-91 (DK-1),
– budowę nowego oświetlenia
w nowym przebiegu DK-46.
We wniosku oszacowano, że
wartość inwestycji to 269 mln
zł, z czego dofinansowanie ma
wynieść 250 mln. Rzeczywista
kwota realizacji przedsięwzięcia
(przygotowania projektu na bazie
posiadanej przez Miejski Zarząd
Dróg koncepcji oraz prac budowlanych) zostanie określona
w drodze przetargu. Inwestycja
zgodnie z założeniem powinna zostać zakończona na koniec 2026 r.

Badanie Osteoporozy - 27 października

■ Paula Nogaj

W najbliższy czwartek, 27 października 2022 na terenie
Przychodni Nord-Med przy ul.
Michałowskiego 6 w Częstochowie będzie stacjonować
mobilna pracownia densytometryczna
–
OSTEOBUS.
Diagnostykę przeprowadzi personel MD Multi Diagnostica
z Krakowa. Nie jest wymagane
skierowanie od lekarza!
Osteoporoza jest chorobą dotykającą 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
zapadają na nią kobiety po menopauzie. Według 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 powinny zbadać się
także osoby palące papierosy, pijące duże ilości kawy, alkoholu, ale
również spożywające zbyt mało
przetworów mlecznych.

Densytometria jest podstawowym badaniem, które umożliwia rozpoznanie osteoporozy,
również w jej stadium bezobjawowym, czyli przed złamaniem
kości, czy kręgosłupa. Metoda
ta precyzyjnie mierzy masę kostną - z dokładnością do 1%. Jest
to rodzaj badania wykorzystującego niewielkie dawki promienia
rentgenowskiego. O wiele niższe
niż przy klasycznym zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej, czy
kości. Eksperci podkreślają, iż wyniki mogą sygnalizować konieczność uzupełnienia witaminy D3
oraz wapnia w diecie.
Badanie jest bezbolesne. Polega na radiologicznym pomiarze
tkanki kostnej z kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej.
Nie trzeba się do niego przygotowywać. Trwa zaledwie kilka
minut. Konieczne jest jedynie
zdjęcie biżuterii oraz metalowych elementów. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia
pomiaru jest ciąża.
Zapisy telefonicznie 512 351 600.
Cena jednego badania wynosi
45 złotych. Więcej informacji:
www.osteoporozakrakow.pl
■ artykuł sponsorowany

budownictwo
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DODATEK BUDOWLANY
Już od 1 stycznia 2023

Nowe prawo budowlane.
Czego się spodziewać?
Nowe prawo budowlane 2023
wprowadza ważne zmiany
w przepisach. Jedna ze zmian
jaka wejdzie z początkiem nowego roku dotyczy braku
wymogu posiadania pozwolenia na budowę domu
jednorodzinnego. Nowe przepisy
przyspieszą
także
wszystkie formalności. Jakie
jeszcze zmiany i nowości ujrzymy z początkiem roku
2023?

Budowa domu
bez pozwolenia
Pierwsza zmiana w nowym
prawie budowlanym będzie dotyczyć budowy domów powyżej
jak i poniżej 70m2. Nowe prawo
umożliwi budowę domu jednorodzinnego, niezależnie od metrażu bez żadnych zezwoleń. Jak
ma wyglądać nowa procedura?
Przewidywane jest jedynie zgłoszenie na podstawie projektu, ale
z obowiązkowym kierownikiem

budowy i z uproszczoną procedurą odbioru, która ma polegać
na tym, że to wyłącznie kierownik
budowy potwierdzi możliwość
oddania budynku do użytku i zamieszkania. Jedynym ograniczeniem jest wysokość domu, która
może wynosić maksymalnie dwie
kondygnacje.

Na podobnej zasadzie ma działać
budowa zbiorników na wody
opadowe. Zbiorniki do 3 metrów
także nie będą wymagać zgłoszenia i pozwolenia.

Katalog budowli zwolnionych z pozwolenia

Nowe prawo budowlane wprowadzi Bazę Projektów Budowlanych, której głównym celem jest
przede wszystkim ułatwienie
dostępu do projektów budowlanych organom administracji architektoniczno-budowlanej oraz
nadzoru budowlanego. Dzięki
nowym przepisom inwestor lub
projektant nie będzie musiał załączać do wniosków projektów budowlanych, a zamiast tego będzie
mógł je umieścić w BPB, który zostanie opatrzony indywidualnym
numerem. Wprowadzenie Bazy
ma przede wszystkim usprawnić
działanie urzędów oraz zapewnić
szybszy dostęp do projektów.

Ministerstwo planuje rozszerzenie katalogu budowli zwolnionych z pozwolenia. Wymagające
zgłoszenia, ale zwolnione z zatwierdzenia, będą objęte wolnostojące elektrownie wiatrowe,
których wysokość przekracza 3
metry, ale nie są większe niż 12
metrów oraz ich moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, czyli
nie większej niż 50 kilowatów.
Wyjątkiem są wolnostojące
elektrownie do 3 metrów, ponieważ takie nie będą wymagać
ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Baza Projektów
Budowlanych

Obowiązkowy elektroniczny
dziennik budowy
Elektroniczny dziennik budowy
to alternatywa dla dzienników
papierowych. Osoba odpowiedzialna za realizowaną inwestycję będzie mogła udostępnić
dziennik innym uczestnikom
procesu budowlanego. Dopiero
od roku 2030 będzie obowiązek
przejścia z papierowej na elektroniczną wersje. Do tego czasu
mamy wybór z jakiego typu
dziennika chcemy korzystać.

Elektroniczna Książka
Obiektu Budowlanego
EKOB to kolejny krok w trwającej cyfryzacji budownictwa.
Aplikacja będzie na bieżąco
zbierać informacje dotyczące danego budynku. Informacje te będą
uzupełniane przez właścicieli
oraz zarządców nieruchomości.
W książce obiektu będziemy
mogli znaleźć takie informacje

jak: kto jest właścicielem danego
budynku, dokumentację wydaną
w sprawie budynku oraz same informacje na temat budowli.

System e-CRUB
Jest to wyszukiwarka osób
z uprawnieniami budowlanymi.
System ten istnieje już od jakiegoś
czasu, jednak od teraz informacje
w niej na temat danej osoby będą
umieszczane automatycznie, zaraz
po zdanym egzaminie na uprawnienia budowlane. System ułatwi
inwestorom i urzędnikom weryfikację kompetencji zatrudnionego
inżyniera czy projektanta, a także
pozwoli sprawdzić, czy nie ma nałożonych żadnych kar.

Brak obowiązku uzyskania
pozwolenia na użytkowanie
Dużą nowością w nowym prawie
budowlanym jest zniesienie potrzeby posiadania pozwolenia na
użytkowanie budynku. Projekt
ustawy przewiduje bowiem, że
wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowli, budynek od
razu jest oddawany do użytku.
Proponuje się, że pozwolenie
wymagane byłoby tylko wtedy,
gdy inwestor chce udostępnić
budynek do użytku, kiedy ten nie
jest jeszcze skończony.
■ Jakub Wróbel
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Program „Green City”

Częstochowianie wybiorą “zieloną” inwestycję,
a InPost ją dofinansuje
Od 17 października mieszkańcy Częstochowy mogą
głosować na “zieloną” inwestycję, która dofinansowania
zostanie przez firmę InPost w
ramach programu “Green
City”. Wysokość wsparcia wyniesie ok. 70 tys. złotych.
Częstochowa współpracuje z
firmą InPost w ramach programu
“Green City” już od 2021 roku. Ta
proekologiczna inicjatywa, która
zakłada współpracę z samorzą-

dami w Polsce wspiera rozwiązania na rzecz poprawy jakości
powietrza oraz ochrony klimatu.
Firma InPost z kilkunastu propozycji zgłoszonych przez Miasto
wybrała cztery lokalizacje, w
których są lub będą prowadzone
“zielone” projekty w ramach akcji
CzęstoZielona. Spośród nich – w
drodze głosowania internetowego – mieszkańcy mogą wybrać
przestrzeń i działanie, które
firma dofinansuje. – To cenne, że
InPost włącza się w projekty, re-

alizowane w ramach inicjatywy
CzęstoZielona – mówi prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Wcześniej zakładanie
łąk antysmogowych oraz dosadzanie drzew i krzewów wsparły
już inne firmy działające w mieście. Razem możemy zrobić więcej
dla zieleni w mieście. Dziękuję też
tym wszystkim, którzy swoje ekologiczne pomysły zgłaszają do naszego Budżetu Obywatelskiego.
Głosujący poprzez post na profilu fejsbukowym Centrum Usług

Komunalnych (zajmującego się
m.in. miejską zielenią), od 17 do
31 października mają do wyboru
4 inwestycje w:
– zieloną renowację placu Pamięci Narodowej,
– łąkę kwietną przy Promenadzie
Czesława Niemena,
– kolejne zielone przystanki
MPK,
– donice z niską roślinnością na
placu Biegańskiego.
Głosuje się poprzez “polubienie”
grafiki z wybranym projektem.

„Green City” to inicjatywa firmy
InPost, która zakłada współpracę
z samorządami w Polsce na rzecz
realizacji innowacyjnych inicjatyw
ekologicznych. Program ma na
celu wspierać rozwój polskich
miast zgodnie z koncepcją „smart
city”. W ramach nawiązywanych
partnerstw realizowany jest pakiet nowoczesnych usług, takich
jak m.in stopniowa wymiana floty
dostawczej na samochody elektryczne, umieszczenie ładowarek
elektrycznych przy paczkomatach,
nasadzanie roślinności oczyszczającej powietrze. Program zakłada
również rozwój ekologicznej sieci
paczkomatów w lokalizacjach
uzgodnionych z lokalnymi władzami.
■ Paula Nogaj
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Rozstrzygnięto przetarg

Warunki parkowania
na ul. św. Barbary będą
lepsze
W ramach rozstrzygniętego przez Miejski
Zarząd Dróg przetargu
przy ul. św. Barbary
wyznaczone zostaną
oznakowaniem poziomym i pionowym
miejsca postojowe
w istniejącym pasie
drogowym. Ponadto
odtworzone zostaną trawniki
i pojawi się tam również dwanaście nowych kasztanowców.
Inwestycja będzie kosztować
199,4 tys. zł i powinna zostać
zrealizowana w ciągu dwóch
miesięcy od podpisania umowy
z wykonawcą robót.
– Inwestycja polega na wyznaczeniu – oznakowaniem poziomym i pionowym – miejsc
postojowych
w
istniejącym
pasie drogowym ul. św. Barbary.
W celem uniemożliwienia parkowania pojazdów na zieleńcach
wymienione zostaną krawężniki – pomiędzy miejscami postojowymi, a zielenią, w miejscu
zjazdów oraz na dojściach pieszych i przejściach przez jezdnię.
Prace obejmą też wykonanie

obramowania zieleńców, oraz
przebrukowanie
istniejących
dojść i dojazdów do posesji. Po
likwidacji istniejącej nawierzchni
tłuczniowej, zostaną nasadzone
nowe drzewa wraz z odtworzeniem nawierzchni trawników
– informuje częstochowski magistrat i podkreśla, że zgodnie
z zaleceniami wykonawca będzie
zobowiązany do nasadzenia 12
drzew kasztanowca białego o obwodzie pnia minimum 18 cm. Pnie
mają być zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a całość obsiana
trawą. Za wykonanie robót odpowiedzialna jest firma Rafalin
z Blachowni. Koszt prac został
oszacowany na blisko 199,4 tys.
zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.
■ Paula Nogaj
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Koniec z azbestem

Ruszyły dotacje na
wymiany dachu z eternitu
W ramach Krajowego Planu
Odbudowy ruszyły dotacje do
wymiany dachu z eternitu. Jaki
jest termin przyjmowania
wniosków i gdzie trzeba je
złożyć? Jaki jest limit powierzchni dachu? Ile wyniesie
dopłata? Dlaczego wymiana
dachu z eternitu jest konieczna?
Kiedy można spodziewać się
otrzymania dotacji?
Wnioski o wymianę pokrycia
dachowego zawierającego azbest
można składać od 17 października do 15 listopada tego roku.
Należy je wysyłać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, elektronicznie za pomocą
formularza
udostępnionego
przez Agencję na PUE.

Kto może skorzystać
z dofinansowania?
O
dofinansowanie
mogą
ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami bądź współwłaścicielami budynku, którego
dotyczy wymiana dachu. Takie
osoby muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
muszą być to osoby, którym przyznano płatności bezpośrednie
z ustawy z dnia 5 lutego 2015 r.
co najmniej rok wcześniej od złożenia wniosku o dofinansowanie.
Jakie dofinansowanie można
otrzymać?
Maksymalna
powierzchnia
dachu na jaką można otrzymać
dofinansowanie to 500 m2. Dofinansowanie za każdy metr kwadratowy wynosi 40 zł. Wynika
z tego, że na dach o maksymalnej
dopuszczalnej powierzchni otrzymamy najwyżej 20 000 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić,
żeby otrzymać dofinansowanie?
Żeby otrzymać dopłatę do wymiany dachu trzeba spełnić kilka
warunków. Prace związane z wymianą muszą zakończyć się nie
później niż do końca 2025 roku
i nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Koniecznie trzeba zgłosić gminie
pokrycia z eternitu do utylizacji.
Wymiana dachu nie powinna być
rozpoczęta przed dniem złożenia
wniosku o pomoc. Wymiana musi
też dotyczyć pokrycia dachowego
na całym budynku.
Kiedy będzie można otrzymać
dopłatę?
Dofinansowanie
będzie
w formie ryczałtu. Polega to na
tym, że pieniądze będą wypłacane dopiero po wykonaniu inwestycji. Jednak można się ubiegać
o otrzymanie zaliczki, wynoszącej
50% kosztów inwestycji.
Czym jest eternit i dlaczego
jest szkodliwy?
Eternit stosowany jako pokrycie
dachu jest w dużej części wykonany z azbestu. Materiał ten
pełni również funkcję izolacji,
jest bardzo toksyczny dla człowieka i może doprowadzić do
wielu chorób. Podczas kruszenia
się materiałów azbestowych powstaje pył, który osadzając się
na płucach może powodować
pylicę azbestową. Pył ten może
być też przyczyną nowotworów,
takich jak: rak płuc, nerek, jajnika
i krtani.
■ Michał Łongiewka

budownictwo
Poradnik

Już teraz pomyśl o zabezpieczeniu mebli
ogrodowych
Większa wilgoć i mniejsza temperatura w okresie zimowym
mogą negatywnie wpłynąć na
meble ogrodowe. Dlatego już
w okresie jesiennym dobrze
jest zastosować odpowiednie
środki, aby zabezpieczyć nasze
umeblowanie ogrodowe przed
zniszczeniem. Co w takim razie
najlepiej zrobić?

Jak zabezpieczyć meble
drewniane?
Meble drewniane są bardzo narażone na uszkodzenia ze strony
wilgoci i mrozu. Drewniany wystrój ogrodowy w dobrym stanie
może wytrzymać wiele lat, jeśli
jest odpowiednio konserwowany
i przechowywany. Dobrze, jeżeli
jest możliwość schowania mebli

drewnianych na okres zimowy
w miejscu zadaszonym. Najlepiej
zrobić to zaraz po konserwacji,
jeśli nie ma takiej możliwości,
samo zakonserwowanie mebli
powinno wystarczyć. Żeby odpowiednio zabezpieczyć drewniany
wystrój naszego ogrodu najlepiej
zacząć od przemycia go wodą
z delikatnym detergentem. Po
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wysuszeniu i naprawieniu ewentualnych uszkodzeń, należy zaimpregnować meble bejcom albo
olejem zależnie od potrzeby.

Jak zabezpieczyć meble
z plastiku?
Lepszej jakości meble plastikowe są dobrze zabezpieczone
przed czynnikami zewnętrznymi.
W przypadku takich mebli najlepiej jest je dobrze umyć wodą
z detergentem oraz sprawdzić ich
stan techniczny - w szczególności
w ruchomych miejscach. Jeżeli są
one gorszej jakości i boimy się o ich
stan, można je schować jeśli mamy
taką możliwość, bądź przykryć
pokrowcem chroniącym przed
słońcem i zjawiskami atmosferycznymi. Warto pomyśleć o obciążeniu, żeby nie porwał go wiatr.
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Jak zabezpieczyć meble
z metalu?
Metalowe meble są bardzo
narażone na rdzewienie podczas okresu zimowego. Duża
ilość wilgoci jest dla nich bardzo
szkodliwa, dlatego dobrze jest
im zapewnić suche warunki.
Najlepiej schować je w suchym
pomieszczeniu, a jeśli nie ma takiej możliwości wypadałoby chociaż przykryć je plandeką, która
uniemożliwi dostanie się do nich
wody. Należałoby też sprawdzić, czy nie ma żadnej rdzy i czy
nie została uszkodzona warstwa
ochronna. Wcześniej dobrze jest
je wyczyścić i pokryć specjalnym
środkiem, zabezpieczającym przed
rdzą bądź farbą antykorozyjną.
■ Michał Łongiewka

Termomodernizacja

Przedszkole nr 9 ocieplone
Budynek Miejskiego Przedszkola nr 9 został ocieplony,
zyskał nową elewację, a także
taras. Koszt inwestycji wyniósł
ponad 741 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane ze
Środków Rząowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Zakres robót objął termomodernizację ścian budynku Miejskiego
Przedszkola nr 9 w Częstochowie
oraz znajdującego się na działce
budynku gospodarczego, w tym
m.in.: wykonanie docieplenia ścian
zewnętrznych obu budynków oraz

stropodachu budynku głównego,
wykonanie nowego pokrycia dachowego, naprawa i tynkowanie
kominów, montaż nowych rynien,
rur spustowych oraz instalacji odgromowej, montaż lamp, kamer,
tablic informacyjnych, montaż parapetów z blachy stalowej, nowych
kratek wentylacyjnych, czyszczenie
i malowanie balustrad, konstrukcji
daszków oraz pokrycia, budowa nowego tarasu, wykonanie balustrad
tarasu oraz schodów, montaż nowej
drabiny, wymiana włazów, zamontowanie dodatkowych budek lęgowych dla ptaków.
■ Paula Nogaj

FOTOWOLTAIKA
KOLEKTORY SŁONECZNE
www.solaro-poczesna.pl

DOSTARCZAMY

TYLKO MARKOWE
ROZWIĄZANIA!

SOLARO ul. Katowicka 10
42-262 Kolonia Poczesna
tel. 34 323 94 79
tel. kom. 691 389 144
email: biuro@solaro-poczesna.pl
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Czas porządków

"Prawo wodne"

Fiskus skontroluje podatek Jak zadbać o ogród
w okresie jesiennym?
od deszczu
Nowa ordynacja podatkowa,
która będzie obowiązywać od
2023 roku, daje urzędom skarbowym przywilej kontroli
ściągalności podatku deszczowego. Ci, którzy go nie opłacili
na bieżąco, będą musieli dopłacić odsetki. Podstawą
prawną samej opłaty jest
„Prawo Wodne” wdrożone
w 2018 roku, a dokładniej art.
269 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Podatek deszczowy jest oficjalnie określany jako „opłata za
zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej”. Jest on pobierany
od podmiotów, które na swoim
terenie stosują nawierzchnie
uniemożliwiające
wchłonięcie
się wody do gleby (np. beton, asfalt), co potem może przyczynić
się do suszy. Według przepisów
opłatą obciążeni są właściciele nieruchomości powyżej
3500 m² pod dwoma warunkami:

powierzchnie obiektów są w 70%
zabudowane, a obszar nie jest
podłączony do kanalizacji. Zatem
większość właścicieli domów
jednorodzinnych może spać spokojnie, w przeciwieństwie do
podmiotów posiadających m.in.
zakłady handlowe lub produkcyjne. Z przepisów wyłączone są
zarówno kościoły i inne związki
wyznaniowe, jak i jezdnie dróg
publicznych oraz drogi krajowe
spełniające warunki odprowadzania wody.
Opłaty ustala wstępnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za
usługi wodne. Kwoty są zależne
od tego czy zastosowano „urządzenia do retencjonowania wody
z powierzchni uszczelnionych”.
Dolna stawka za metr kwadratowy wynosi rocznie 10 groszy,
a największa 1zł. Przekładając

to na praktykę, podmiot posiadający centrum logistyczne o powierzchni 4000 m² bez urządzeń
retencjonujących wodę, musiał
przez pięć lat odprowadzić z racji
podatku deszczowego kwotę
20 tysięcy złotych, podczas gdy
w najlepszym przypadku kwota
ta wyniosłaby 2 tysiące złotych.
Podatek za zmniejszoną retencję ma zapobiegać trendowi
„betonozy” i „asfaltozy” (stosowania nieprzepuszczających
wody nawierzchni w publicznej
przestrzeni
zamiast
utrzymywania terenów zielonych)
i premiuje rozwiązania proekologiczne (np. nawierzchnia
mineralno-żywiczna lub kratki
trawnikowe). Większość kwoty
trafia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" w celu walki z suszą, zaś
reszta trafia do samorządów.
■ Rafał Swatek

Jesień i zima to bardzo nieprzyjemny okres dla wielu roślin
ogrodowych. O zabezpieczeniu
roślin na tę zimną porę roku
powinniśmy zadbać jak najwcześniej, zanim nadejdą pierwsze
mrozy i chłodne wiatry. Rośliny
należy okryć w taki sposób, by
przetrwały zimę, jednak czego
użyć oraz jakie rośliny powinniśmy chronić przed chłodem?
Jakie materiały i kiedy?

Ważne, by wybrane przez nas
materiały pozwalały roślinom
„oddychać”, dlatego też nie wolno
stosować folii i innych materiałów,
które nie przepuszczają wody oraz
powietrza. Folia może sprawić,
że rośliny zachorują lub nawet
zgniją. Czego zatem można użyć?
Do ochrony przed mrozem mamy
do wyboru kilka materiałów m. in.
agrowłókninę, siatkę cieniującą,
stroisz, słomę, tkaninę jutową, korę
sosnową czy nawet suche liście.
Kiedy powinniśmy zacząć otulanie
roślin wymienionymi materiałami?
Jednoznacznej odpowiedzi nie ma,
ale powinniśmy przede wszystkim
obserwować pogodę na zewnątrz.
Rośliny zabezpieczamy wtedy,
kiedy temperatura spadnie poniżej
zera i będzie się przez kilka dni tak
utrzymywać. Również zmarznięta
ziemia będzie sygnałem, że to najwyższy czas, by zacząć osłaniać
swoje rośliny w ogrodzie.
Rośliny zimozielone
Te rośliny są szczególnie narażone na uszkodzenia. Zaliczamy do
nich np. bukszpany, mahonie, cisy,
różaneczniki czy żywotniki. Jednak
w przypadku tych roślin to nie mróz
jest przyczyną ich obumierania, ale
niedostatek wody, gdyż nie przerywają one transpiracji, czyli wyparowania wody. Aby tego typu
roślinność mogła przetrwać zimę,
jesienią powinna w swoich komórkach zbierać wodę, dlatego też
powinniśmy często je nawadniać
jeszcze przed pierwszymi mrozami.
Powinniśmy podlewać tak, by gleba

była dobrze i głęboko nawilżona.
Rośliny z płytkim systemem korzeniowym np. wrzosy, powinniśmy
obsypać wokół np. korą lub liśćmi.
Części nadziemne warto okryć
stroiszem – czyli gałęziami drzew
iglastych.
Trawnik
Z trawnika należy usunąć
wszystkie liście, gdyż darń pod nimi
będzie żółknąć i gnić. Długie źdźbła
trawy mogą spowodować rozwinięcie się pleśni śniegowej, dlatego
warto trawnik skosić. Aby nasz
trawnik lepiej zniósł zimę, możemy
nawieźć go nawozem wieloskładnikowym o podwyższonej zawartości fosforu i potasu. Pierwiastki
te zwiększają odporność roślin na
niskie temperatury oraz choroby.
Byliny
Są to rośliny żyjące dłużej niż dwa
lata, mające niezdrewniałe części
nadziemne, zwykle wielokrotnie
wydające nasiona bądź zarodniki
np. chryzantemy czy hiacynty. Byliny okrywamy 10 centymetrową
warstwą kory, suchych liści lub
stroiszem. Trociny również się
nadadzą. Grubość osłony, w przypadku mroźnej zimy, powinna wynosić ok. 17 cm.
Drzewa i krzewy
Hortensje ogrodowe, klony palmowe, magnolie czy tulipanowce
można osłonić słomianymi chochołami, a ich podstawy obsypać
liśćmi lub korą. Pędów nie musimy
przycinać, gdyż okres ich skracania
wypada na wiosnę. Spadający śnieg
może jednak uszkodzić iglaki, dlatego też warto związać je np. żyłką
ogrodową lub sznurkiem. Nie zapominajmy także o regularnym strzepywaniu z nich mokrego śniegu.
Jeśli chodzi o krzewy róż, to ich
podstawę obsypujemy ok. 40 centymetrowym kopczykiem ziemi.
Oprócz tego osłaniamy ich pędy.
Róże pnące, jak i róże drzewkowe
możemy otulić matą słomianą lub
włókniną.
■ Jakub Wróbel
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Już 6 listopada

“KABARET MUMIO”
w Klubie Politechnik
Legendarny spektakl komediowy “Kabaret Mumio”
będzie można obejrzeć już 6
listopada 2022 r. w Klubie
Politechnik. Początek wydarzenia o godz. 18:00.
MUMIO to zespół teatralny,
który powstał w ramach istniejącego w Katowicach od 1995
roku, Stowarzyszenia Teatr EPTY-a. Ich spektakle to połączenie
pomysłowości z doskonałym

warsztatem aktorskim i sporą
nutą
nieprzewidywalności.
W widzach wyzwalają wariactwo i energię. Leczą smutki
i melancholię. Bezlitośnie obnażają mechanizmy działania
ludzkiej psychiki. W lutym 2005
roku wzięli udział w kampanii
reklamowej znanej sieci komórkowej, co jeszcze bardziej
rozsławiło MUMIO, a ich teksty
weszły do języka codziennego.
■ mat. pras

06.11.2022r.
godz. 18:00

Klub Politechnik

Armii Krajowej 23/25, CZĘSTOCHOWA
BILETY:

kryminalne newsy
Wkrótce staną przed sądem
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Zostali zatrzymani

Dwaj mężczyźni zatrzymani
z narkotykami

Dopuścili się szeregu oszustw
metodą na BLIK

Mundurowi z Koziegłów podczas
nocnej służby zatrzymali kierowcę renault, który był w posiadaniu
narkotyków. Tej samej nocy wpadł
również 28-latek, który miał przy
sobie amfetaminę. Testy wykazały, że
obaj mężczyźni byli pod działaniem
narkotyków, kiedy kierowali pojazdami. Pobrano im krew do dalszych
badań. Za posiadanie narkotyków
grozi im do 3 lat więzienia.

a mężczyzna został zatrzymany i trafił do
aresztu.
Wcześniej w ręce myszkowskich policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego
wpadł 28-letni kierowca bmw. Mężczyzna został skontrolowany na ulicy
Ofiar Katynia w Żarkach, a w czasie kontroli zachowywał się nerwowo. Policjanci
przeprowadzili badania stanu trzeźwości,
których wynik wyszedł negatywny. Podczas dalszej kontroli, w podłokietniku
pojazdu policjanci znaleźli woreczek
z amfetaminą. Mężczyzna został zatrzymany i do czasu wyjaśnienia trafił do
policyjnego aresztu. Ponadto, wstępne
badane wykazało, że mężczyzna znajdował się pod wpływem narkotyków. Pobrano mu krew do dalszych badań.
Wczoraj obaj mężczyźni zostali przesłuchani i przyznali się do winy. 22 i 28-latek
usłyszeli zarzut posiadania narkotyków,
za co grozi im kara do 3 lat pozbawienia
wolności. Wkrótce staną przed sądem.

Częstochowscy policjanci, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości
gospodarczej wpadli na trop osób, które
na terenie całego kraju oszukiwały metodą na BLIK. Zarzuty usłyszało
czterech mężczyzn. Na wniosek częstochowskiej prokuratury trafili oni do
aresztu, a za oszustwa grozi im kara do
8 lat więzienia.

■ Karolina Banyś

Jak wygląda oszustwo metodą na BLIK?
Schemat działania wyglądał zawsze tak
samo. Przestępcy, wspólnie z innymi osobami, najpierw włamywali się na prywatne
konta w mediach społecznościowych,
a następnie przez komunikator rozsyłali
wiadomości do osób z listy „znajomych”.
Wiadomość zawierała prośbę o wsparcie

W sobotę przed północą policjanci z Koziegłów zatrzymali do kontroli renault
laguna podczas patrolowania ulic Poraja. Zachowanie 22-letniego kierowcy
wzbudziło podejrzenia mundurowych.
W czasie kontroli policjanci znaleźli i zabezpieczyli woreczek zawierając zielony
susz, który należał do kierowcy. Jak się
okazało, była to marihuana. Posiadając
uzasadnione podejrzenia, że mężczyzna
może być pod wpływem narkotyków, policjanci przeprowadzili test na ich zawartość w organizmie. Wynik był pozytywny,

Częstochowa

Podczas sprzeczki sięgnął
po wiatrówkę i zaczął strzelać
do partnerki

56-letni mieszkaniec Częstochowy
podczas sprzeczki ze swoją partnerką
stracił nad sobą panowanie i sięgnął
po wiatrówkę. Gdy kobieta zaczęła
uciekać, oddał w jej kierunku kilka
strzałów. 43-latka została raniona
w szyję, ale na szczęście jej życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania
zabójstwa za co grozi mu nawet dożywotnie więzienie.
– Policjanci z komisariatu II zatrzymali
56-letniego mieszkańca Częstochowy,
który w niedzielę strzelał z wiatrówki do
swojej partnerki. Kobieta została postrzelona metalową kulką w szyję. Na szczęście
jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Za usiłowanie zabójstwa mężczyźnie grozi
nawet dożywotnie więzienie.
Policjanci z „dwójki” otrzymali zgłoszenie dotyczące kobiety postrzelonej
z wiatrówki. Po tym, jak pogotowie zabrało 43-latkę z jednej z częstochowskich
ulic, kryminalni dotarli do jej partnera.
W miejscu zamieszkania 56-latka znaleźli
broń pneumatyczną i pojemnik z metalowymi kulkami. Mężczyzna nie przyznawał
się jednak do winy – informuje Komenda
Miejska Policji w Częstochowie. Kryminalni pod nadzorem częstochowskiej
prokuratury wykonali szereg czynności,
by ustalić, co się stało. Rozpytali są-

siadów, dotarli do najbliższych pokrzywdzonej, zabezpieczyli ślady na miejscu
zdarzenia i w miejscu, gdzie mogło dojść
do oddania strzału. Wstępne ustalenia
wskazywały, że pomiędzy parą doszło do
sprzeczki, w wyniku której 56-letni mężczyzna wyciągnął broń pneumatyczną,
a gdy zaczął ładować metalowe kulki,
43-latka uciekła z domu. Gdy wybiegała
z posesji, mężczyzna oddał w jej kierunku
kilka strzałów. Jedna z metalowych kulek
trafiła w szyję kobiety. Służby powiadomił świadek, który akurat przejeżdżał
w pobliżu i zauważył wzywająca pomocy
kobietę. 43-latka trafiła do szpitala,
a 56-latek został doprowadzony do policyjnego aresztu. 56-letni mieszkaniec
Częstochowy usłyszał prokuratorski
zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu
nawet dożywotnie więzienie.
• Jeśli ktokolwiek wykorzystuje swoją
przewagę fizyczną, psychiczną lub instytucjonalną, zmuszając drugiego
człowieka do określonych zachowań
lub wyrządza mu krzywdę, to jest to
przemoc. Nie wolno jej w żaden sposób
usprawiedliwiać, czy tłumaczyć.
• Jeśli czujesz, że czyjeś bezpieczeństwo
jest zagrożone – nie zastanawiaj się –
natychmiast wezwij Policję, dzwoniąc
na numer alarmowy 997 lub 112.
• Dla osób chcących uzyskać informacje
o tym, jak pomóc ofierze przemocy
w rodzinie, jak na to reagować oraz
gdzie i jaką pomoc można uzyskać, możliwe jest skorzystanie z Policyjnego Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie (telefon 800 120
226, czynny w dni robocze w godzinach
09:30-15:30) obsługiwanego przez policjantów z Biura Prewencji Komendy
Głównej Policji.

– Policjanci prowadzą szereg akcji edukacyjnych i informacyjnych, mających na celu
podniesienie świadomości internautów.
Mimo tego wiele osób codziennie pada
ofiarami przestępców działających w sieci.
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej
Policji w Częstochowie w ciągu 2 ostatnich
tygodni wytropili i zatrzymali przestępców,
którzy dopuścili się szeregu oszustw metodą na BLIK – informuje Komenda Miejska
Policji w Częstochowie.

finansowe. Adresaci takiego komunikatu
wierząc, że to ich znajomy popadł w tarapaty finansowe, przekazywali swoje
pieniądze w kwocie kilkuset złotych, generując w banku kod BLIK (bo właśnie
o taką formę pomocy przestępcy prosili).
– Pod koniec września w ręce policjantów wpadł 21-latek z Sosnowca, 2 dni
później operacyjni namierzyli 21-letniego
mieszkańca województwa zachodniopomorskiego, który oprócz zarzutów za
oszustwo, usłyszał również zarzut posiadania kilku działek dilerskich marihuany.
A w ubiegłym tygodniu policjanci na gorącym uczynku zatrzymali 26-latka i jego
32-letniego wspólnika z województwa zachodniopomorskiego. Łącznie przestępcy,
działający metodą na BLIK, oszukali w ten
sposób kilkanaście osób z całej Polski. Na
wniosek częstochowskiej prokuratury
przestępcy trafili już do tymczasowego
aresztu. Grozi im kara do 8 lat więzienia
– dodaje KMP w Częstochowie.
Pamiętaj!
Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK:
• Nie działaj pochopnie. Najlepiej
zadzwoń do tej osoby.
• Zawsze sprawdzaj, komu wysyłasz
kody do płatności mobilnych.
• Nigdy nie przekazuj pieniędzy
obcym osobom.

Zgłosiło się 20 rekrutów

Ćwiczenia mobilizacyjne
w częstochowskiej komendzie
Do Komendy Miejskiej
Policji
w Częstochowie stawiło się 20 się
rezerwistów, którzy
wzięli udział w ćwiczeniach
pod
kryptonimem “Egida22”. Dzięki szkoleniu,
nad
przebiegiem
którym czuwał I zastępca Komendanta
Miejskiego Policji
w Częstochowie mł.
insp. Mariusz Strzelecki,
osoby
te
w sytuacji zagrożenia
będą mogły stanowić
uzupełnienie kadrowe Policji.
–
Regularnie od 2015 roku w wyznaczonych jednostkach Policji przeprowadzane są ćwiczenia mobilizacyjne dla
rezerwistów, którzy w czasie potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i wojny będą stanowili rezerwę kadrową
Policji. 16 października 2022 roku do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
zgłosiło się 20 żołnierzy rezerwistów,
którzy otrzymali przydział organizacyjno
– mobilizacyjny od szefa Wojskowego
Centrum Rekrutacji – informuje Komenda
Miejska Policji w Częstochowie – Celem
działań było sprawdzenie i doskonalenie
systemu powoływania i przyjmowania
rezerw osobowych do Policji, funkcjonowania punktów kontrolno-informacyj-

nych, wydawania wyposażenia, a także
zapoznanie rezerwistów ze specyfiką
służby i podstawowymi zadaniami Policji. Uczestnicy szkolenia poznali zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania zadań służbowych, posługiwania się bronią palną będąca na wyposażeniu Policji oraz przypomnieli sobie oraz
doskonalili umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
– wyjaśnia oficer prasowy KMP w Częstochowie. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwał Pierwszy Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł. insp. Mariusz Strzelecki
i Zastępca Komendanta Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie mjr Jacek
Michałowski.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Apel o podwyższenie cen

Ile będzie kosztować
egzamin na prawo jazdy?
Samorządy wojewódzkie stanowczo
apelowały
o
podwyższenie cen egzaminów
na prawo jazdy. Jaka decyzja
została podjęta w tej sprawie?
Jak ustosunkował się do tego
Częstochowski WORD i jak
wysokie są obecnie ceny egzaminów? Z dniem 17 września
został też anulowane szkolenia
mające
na
celu
zmniejszenie ilość posiadanych punktów karnych.
Według założeń wojewódzkich
samorządów ceny egzaminów na
poszczególne kategorie prawa
jazdy miałyby podrożeć. Apelacje
za wzrostem cen mają być podyktowane zwiększeniem opłaty

za paliwo, inflacją oraz kosztem
utrzymania samochodów. Jednak
WORD w Częstochowie informuje, że nie otrzymali na razie
żadnych wytycznych z ministerstwa o zmianach w cenach
egzaminu. Według założeń tej
rewaloryzacji opłata za egzamin
teoretyczny miałaby wzrosnąć
z 30 zł do 43 zł, a egzamin praktyczny z 140 zł do aż 200 zł. W
tej sprawie toczą się rozmowy
między przedstawicielami stowarzyszeń egzaminatorów i dyrektorów, a ministrami. Jak na
razie nie została podjęta żadna
decyzja w tej sprawie. Te informacje znajdują potwierdzenie w
cenniku umieszczonym na stronie
WORD-u.

WORD podaje na swojej stronie następujące ceny na poszczególne
kategorie:
Kategorie na prawo
jazdy:

Cennik egzaminu
teoretycznego:

Cennik egzaminu
Praktycznego:

AM

30zł

140zł

A1, A2 i A

30zł

180zł

B

30zł

140zł

B1, C1, D1 i T

30zł

170zł

CiD

30zł

200zł

B+E

-

200zł

C1+E, C+E, D1+E
i D+E

-

245zł

B z kodem “96”

-

170zł

Czy można anulować swoje punkty karne?
Wraz ze wzrostem cen mandatów oraz ilości punktów w znowelizowanej ustawie o prawie
jazdy, od 17 września zostały
zlikwidowane również kursy redukujące ilość punktów. Za odpowiednią opłatą można było
przeprowadzić 6 godzinny kurs
mający na celu anulowanie części,

posiadanych punktów karnych.
Według ministra infrastruktury
decyzja o anulowaniu kursów jest
umotywowany tym, że szkolenia
te niewystarczająco uświadamiały kierowców o zagrożeniu
dla innych osób na drodze.
■ Michał Łongiewka

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS
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
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Gadżet z zaletami

Oponiarskie ABC

Opony zimowe czy wielosezonowe? Dlaczego warto zainwestować
w kamerkę samochodową?
Dobre opony do samochodu to podstawa
bezpieczeństwa podczas jazdy. zapewniają krótką drogę hamowania, nie
wywołują utraty kontroli nad pojazdem
przy ostrych zakrętach, a dzięki małym
oporom toczenia, mogą pomóc osiągnąć
niższe wyniki spalania. Mając te informacje na uwadze, warto zastanowić się
nad kwestią opon zimowych i porównać
je z opcją kupna opon wielosezonowych.
Kluczową okolicznością dla osiągów opony
jest temperatura zewnętrzna. Umownie temperaturę graniczną w przypadku zmiany opon
ustala się na 7 stopni Celsjusza. W warunkach
poniżej tej temperatury, opony zimowe dzięki
większej zawartości krzemionki i zmodernizowanemu bieżnikowi, zachowują elastyczność
i przyczepność. Jest to istotne w przypadku
drogi hamowania, w szczególności gdy jedziemy po nawierzchni mocno ośnieżonej lub
oblodzonej.
Sytuacja ta też działa w przeciwną stronę.
Jazda na oponach zimowych latem wiąże się
z negatywnymi następstwami w wyżej wymienionej kategorii. Dla przykładu, test Polskiego
Związku Przemysłu Oponiarskiego i TÜV SÜD
wykazał, że przy temperaturze 23 stopni Celsjusza, droga hamowania między oponami
zimowymi, a letnimi (typ 205/55 R 16 91H )
przy prędkości 85 km/h różni się o 9 metrów.
Mimo, że wymiana opon gwarantuje większe
bezpieczeństwo i lepsze osiągi w konkretnych
warunkach pogodowych, w Polsce nie ma
prawnego obowiązku zmiany ogumienia, jest
to działanie zalecane. W tej kwestii różnimy
się chociażby od Litwinów, którzy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych od 10 listopada do 1 kwietnia jak i od Czechów, który

muszą jeździć na „zimówkach” od 1 listopada
do 31 marca, gdy spełnione są warunki pogodowe określone w prawie.

Dla osób chcących zapewnić sobie większą
wygodę użytkowania samochodu i niemających oporów przed wydaniem większej ilości
pieniędzy, oferta zakupu opon wielosezonowych wydaje się być zachęcająca. Warto
jednak zwrócić uwagę dla kogo takie rozwiązanie jest najbardziej opłacalne, patrząc na
listę wad i zalet takiego rozwiązania:
Zalety: większa oszczędność na dłuższą metę
(np. nie trzeba jeździć na wymianę opon
do mechanika); dzielniej znoszą amplitudy
temperatur (dzięki swojej strukturze, lepiej
utrzymują właściwości); gwarantują większą
wygodę przy mniejszych przebiegach; nie
trzeba dbać o nieużywane w danym momencie
opony (np. zimowe latem)
Wady: nie zapewniają dobrych właściwości przy wymagających warunkach pogodowych (wyjazd w góry zimą może być
problematyczny); nie gwarantują dynamicznych osiągów, bo zaprojektowano je jako
kompromis między „zimówkami”, a letnimi
oponami; wyższy próg cenowy na wstępie;
szybsze zużycie bieżnika ze względu na ciągłe
użycie.
Warto pamiętać o tym, że gdy decydujemy
się na zakup opon wielosezonowych, koniecznie muszą one mieć na boku oznaczenie
3PMSF (płatek śniegu wpisany w szkic trzech
szczytów górskich). Wtedy mamy pewność,
że takie ogumienie przeszło testy dotyczące
zimowych warunków pogodowych.
■ Rafał Swatek

Podczas jazdy samochodem jesteśmy
narażeni
na
różne
niebezpieczne
sytuacje.
Nie
w każdym przypadku można szybko
wyłonić winowajcę zdarzenia, dlatego warto jest mieć jakiś dowód.
Najlepszym sposobem na zapewnienie sobie takiego dowodu jest
zamontowanie kamerki samochodowej. Ile kosztuje taka kamerka?
Jakie są jej zalety i w jaki sposób
działa?
Jak działa kamerka samochodowa?
Podczas zagrożenia na drodze, wideorejestrator umożliwia nam nagranie
całej sytuacji, co pozwala na ustalenie
przyczyny zdarzenia oraz kto jest jego
winowajcą. Jest to dobre zabezpieczenie
na wypadek potrzeby udowodnienia,
że to nie my spowodowaliśmy stłuczkę.
Kamerki, które montujemy przy przedniej szybie za pomocą zaczepu lub
przyssawki, posiadają różne funkcje pomagające nagrać całe zdarzenie nawet
bez potrzeby ingerencji właściciela.
Takie rejestratory podczas nagrywania
ciągłego, zapisują kilkuminutowe filmiki na karcie pamięci. W przypadku
braku miejsca na karcie, kamerka nadpisuje najstarszy film, dlatego jeśli
mamy jakieś nagranie, które chcielibyśmy zostawić, najlepiej je przedtem
zgrać. W przypadku takiego problemu,
niektóre kamerki posiadają możliwość
nagrania i zablokowania video przed

skasowaniem, jeśli zostaną wykryte jakieś wstrząsy spowodowane nagłym
przyśpieszaniem lub zderzeniem. Jest
też możliwość zablokowania takiego
nagrania przy pomocy odpowiednio wypowiedzianej komendy lub przycisku na
kamerze. Część kamer posiada różne
funkcje, takie jak nagrywanie przez 24h,
dzięki czemu można np. zarejestrować
sytuację, gdy ktoś zarysuje nam auto na
parkingu. Są też opcje poprawy jakości
nagrywania w nocy czy nagrywania
z tyłu i z przodu, dzięki czemu nie potrzebujemy zamontowania dodatkowej
kamery na tylnej szybie.

Jakie są zalety posiadania kamery?
Podstawową zaletą zamontowania
takiej kamery jest możliwość nagrania
jakiegokolwiek zdarzenia drogowego,
czyli stłuczki, poważnego wypadku, zarysowania samochodu na parkingu czy
nawet próby kradzieży, dzięki czemu
w takim momencie mamy dowód dla
sądu lub policji.
Część kamer posiada również GPS.

Ile kosztuje kamerka samochodowa?
Koszt wideorejestratora wacha się od
kilkudziesięciu do ponad tysiąca złotych.
Tak duża rozbieżność cen jest uzależniona najczęściej od firmy, jakości wykonania, opcji, które posiada kamerka i od
wielkości pamięci karty.
■ Michał Łongiewka

Wybrane samochody na dzień 21 października 2022
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

RENAULT MEGANE
1.3 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

219.900 zł

62.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E 4x4, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

129.900 zł

139.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008,

32.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,

9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT
135.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT
139.900 zł
AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006, 

42.200 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005, 
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj., 

10.900 zł
3.900 zł
2.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

FIAT TIPO 1.4 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,

43.900 zł

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019, 

118.500 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010, 

24.500 zł

179.900 zł

188.900 zł

FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 

14.900 zł

VW PASSAT
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł.,
F-VAT

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

85.900 zł

77.900 zł

VOLVO XC60
2.0 E, rok prod. 2020,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT
44.900 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2011, 

42.500 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009, 

28.200 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat,
kraj., I-wł., F-VAT,

166.900 zł

OPEL ASTRA III, 1.6 E, rok prod. 2008, kraj., 13.500 zł
OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT

43.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

3.900 zł
OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT
75.900 zł
OPEL ZAFIRA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj.,
 16.800 zł
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005, 
7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006,
16.700 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., 
72.500 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT 
137.900 zł
VW GOLF VI, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 24.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
6.900 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001,
7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015

● 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

● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015
● Boks w supermarkecie w centrum, prosperujący (5 m²),
tel. 881 205 052

● Materace dmuchane: 2-osobowy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

● Deagostini ciężarówki PRL 2
szt. - ZIŁ157 we folii, 79 zł, w
blistrze 78 zł, URAL 375D blister 79 zł, IKARUS 260 do przemalowania 30 zł.
Tel. 794 239 418

● Materace samopompujące 2
szt. Tel. 792 017 815
● Meble w dobrym stanie, ładne,
Częstochowa, tel. 508 747 290

● Dekoder DVB-T2 marki LCT, nowy na gwarancji, pilot, baterie,
instrukcja, zasilacz w komplecie,
95 zł. Tel. 794 239 418

INNE
● Regał drewniany na książki
3x2m. Tel. 792 017 815

● Przyjmę lub kupię klatkę
dla chomika (dość dużą).
Tel. 667 499 164

● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena
100 zł. Tel: 697 272 102

● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164

● Skuter 4t, stan dobry do jazdy.
Tel. 696 289 385
● Spodnie męskie nowe na 130
cm w pasie, cena: 50 zł.
Tel. 514 277 061
● Stół rozsuwany,
tel. 792 017 815
● Suknia ślubna w roz. 38,
tel. 508 173 008
● Suknia ślubna, rozmiar 38, biała
śmietankowa oraz tren i woalka.
Cena 400 zł do negocjacji.
Tel. 576 991 894

● Dzwi harmonijkowe.
Tel. 501 109 822

● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan
b. dobry. Tel. 792 017 815

● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015

● Toaleta kompaktowa, używana,
w dobrym stanie, z „Koła”,
tel. 501 109 822

● Fotel biurowy, obrotowy, nowy.
Cena 250 zł. Kontakt tel.
664729211 w godz. 17.00 - 19.00

O Mercedes Benz A170, rok
prod. 2003, poj. 1,689 cm³,
diesel, przebieg: 240.000,
właścicielki: kobiety niepalące, bardzo ekonomiczny.
Pilnie sprzedam.
Cena: 5200 PLN.
Tel. 507 859 705

● Garaż murowany na ul. Prusa.
Tel. 502 119 234
● Grób urnowy-amerykański, nowy na cmentarzu komunalnym
w Częstochowie. Cena 2500 zł.
Kontakt tel. 664729211 w
godz. 17.00 - 19.00.
● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

● Odtwarzacz MANTA DVD-007
EMPEROR 2 z karaoke (pilot,
mikrofon w zestawie), w bdb
stanie, 40 zł. Tel. 794 239 418

● Komplet do chrztu dla dziewczynki, rozmiar 58, sprzedam
tanio, cena 100 zł,
tel. 576 991 894

● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304

● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015

● Orteze typu Rehab na kolano,
cena 80 zł. Tel. 517 638 847

● Kosze wiklinowe, 2 szt.
Tel. 792 017 815

● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066

● Kredensy oszklone 2 szt., stan
b. dobry. Tel. 792 017 815

● Toaletka z lustrem, lata 50-te,
stan bdb., tel. 792 017 815
● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 569 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps. Cz-wa, al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149
969
● Hydraulik tanio, solidnie.
Tel. 532 340 888
● Malowanie obrazów,
szkicowanie. Tel. 667 499 164
● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

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

● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015
● Przyjmę stare telefony komórkowe, tel. 667 499 164
● Przyjmę srebro - złom.
Tel. 667 499 164
● Trening pamięci, uwagi,
myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
● Mężczyzna lat 46 podejmie

pracę jako tokarz - ślusarz,
tel. 694 200 794
● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396
● Podejmę pracę związaną ze

sztuką - praca na scenie, np. teatr, lub malarstwo, literatura.
Może być praca związana z farmacją. Tel. 667 499 164
● Pracownik gospodarczy z do-

świadczeniem podejmie pracę.
Tel. 665 226 044

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

sport
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Umowa już podpisana

Rugby7

Niebawem ruszy przebudowa
stadionu Skry
Miasto podpisało już umowę
na przebudowę stadionu Skry
z jej wykonawcą – firmą Interhall. Inwestycja, która
obejmować będzie prace związane m.in. z wymianą i
podgrzaniem płyty boiska, a
także wzmocnieniem oświetlenia kosztować będzie 5, 2
mln zł. Planowany termin zakończenia przebudowy to 7
lutego 2023 r., więc jeżeli prace
przebiegną bez problemu, Skra
już w rundzie wiosennej będzie mogła wreszcie wrócić na
użytkowany przez siebie
miejski obiekt przy ul. Loretańskiej.
Stadion Skry nie spełnia kryteriów licencyjnych 1. Ligi – w
związku z tym częstochowska
drużyna rozgrywa mecze w roli
gospodarza na wynajmowanym
obiekcie (obecnie w Bełchatowie)
za warunkową zgodą Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
Przedmiotem podpisanej umowy

jest zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych mających na
celu modernizację infrastruktury
sportowej na stadionie Skry przy
ulicy Loretańskiej w Częstochowie.
- W ramach robót budowlanych zaplanowano wymianę nawierzchni
boiska z trawy syntetycznej. Dolna
warstwa podbudowy obecnej,
wyeksploatowanej murawy będzie wykorzystana przy budowie
nowej. Sztuczna nawierzchnia o
wysokich parametrach technicznych, zapewniających wysoką
żywotność, powstanie w technologii dopasowanej do technologii
podgrzewania płyty. Po inwestycji
zniknie problem z prawidłowym
odwodnieniem boiska – w celu naprawy systemu odwodnienia będzie wykonana od podstaw górna
warstwa podbudowy. Do podgrzewania płyty boiska zaproponowano przewody grzejne zasilane
jednostronnie z zewnętrznego
źródła. Z uwagi na konieczność nieznacznego przesunięciu pola gry
względem istniejącego, przewiduje
się częściową wymianę obrzeży

betonowych – informuje Wydział
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta i dodaje, że w celu
spełniania wymogów I ligi piłkarskiej, przebudowane zostanie również oświetlenie, aby uzyskać 1400
lx, zgodnie z parametrami określonymi w podręczniku licencyjnym
PZPN. Ponadto w ramach przebudowy teren wokół stadiony zyska
nową odsłonę - wydzielone zostaną
parkingi dla obsługi zawodów,
planowana jest też wymiana ogrodzenia. Inwestycja o wartości 5,2
mln zł zostanie sfinansowana z
Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
(wartość wsparcia z tego źródła
to 5 mln zł – jest efektem wniosku
złożonego przez Częstochowę)
oraz środków własnych miasta.
Aktualnie na stadionie przy ul. Loretańskiej trwają prace związane z
rozbudową i przebudową budynku
zaplecza sportowo-socjalnego. Zadanie to realizowane jest w ramach
projektu zgłoszonego do Budżetu
Obywatelskiego.

PKO BP Ekstraklasa

Raków Częstochowa – Korona Kielce
W najbliższą sobotę 22 października Raków Częstochowa
podejmie na stadionie przy ul.
Limanowskiego Koronę Kielce
w ramach 14. kolejki PKO BP
Ekstraklasy. Początek spotkania
zaplanowano
na
godzinę 20:00.

W 13. kolejce ligowych rozgrywek
Czerwono-Niebiescy
pokonali na wyjeździe Lechię
Gdańsk 3:0. Obecnie drużyna
szkoleniowca Marka Papszuna
zajmuje miejsce lidera w tabeli klasyfikacji generalnej. Ma
na swoim koncie 29 punktów.

Koszykarskie zmagania

Startuje liga CzNBA
W sezonie 2022/2023 w lidze
CzNBA rywalizować będzie ze
sobą 7 zespołów. Pierwszy, inauguracyjny mecz odbędzie się
we Mstowie, 31 października.
Drużyna Bad Boys podejmie
KS Północ. Początek spotkania
o godz. 19:00.

Pozostałe mecze pierwszej kolejki rozegrane zostaną w czwartek,
3 listopada. W Hali Sportowej w Mykanowie o godz. 19:00 Marne Szanse
podejmą FOX-Team, a o godz. 20:00
w Aleksandrii rozpocznie mecz pomiędzy zespołem Ironmen a drużyną
UKS Kamienica. Organizatorzy rozgrywek zapraszają do oglądania spo-
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Wisła Płock, która znajduje się
tuż za Rakowem, traci do lidera
5 punktów, podobnie jak Legia
Warszawa. Sobotni rywal Medalików znajduje się natomiast w
strefie spadkowej, więc to częstochowianie są faworytem tego
spotkania.
tkań i kibicowania na halach drużyn.
Pełny terminarz pierwszej rundy
sezonu zasadniczego dostępny jest
na stronie www.cznba.pl. Ma ona
zakończyć się jeszcze przed świętami (ostatni mecz zaplanowany
jest na 16 grudnia). Druga runda
wystartuje po feriach, a po jej zakończeniu przyjdzie czas na fazę
play-off. Rywalizacja odbędzie
się w parach: pierwsze miejsce
z czwartym i drugie z trzecim. Będzie toczyła się ona do trzech zwycięstw. Wygrani obu par zmierzą
się w finale.

27 października

Msza św. w intencji zmarłych sportowców
W czwartek, 27 października na Jasnej Górze odprawiona zostanie msza święta w intencji zmarłych
przedstawicieli świata sportu. Jak co roku do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej zaprasza Jerzy
Raganiewicz i Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie. Początek nabożeństwa o godz. 17:30.

Kronos II turniej
Mistrzostw Polski Kobiet
U16 w Częstochowie

Osiem drużyn z całej Polski rywalizować będzie w najbliższą
niedzielę, 23 października na
Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w ramach „Kronos II
Turnieju Mistrzostw Polski Kobiet U16 w rugby7”. Wstęp na
zawody jest bezpłatny.
Oprócz gospodarzy – Rugby
Club Częstochowa w sportowych
zmaganiach wezmą udział: Biało-Zielone Ladies Gdańsk, Juvenia
Kraków, Venol Atomówki Łódź,
Budowlani Łódź, Amazonki Lublin, Błyskawice Rzeszów oraz
Orkan Sochaczew.
Cykl turniejów Mistrzostw
Polski Kobiet U16 w rugby7
składa się z sześciu imprez.
Pierwsza z nich odbyła się na początku października w Lublinie.
Najlepszą ekipą została tam
drużyna Biało-Zielonych Ladies
Gdańsk, a Rugby Club Częstochowa uplasował się na 6. pozycji. Drugi z turniejów odbędzie
się w Częstochowie, a kolejne
cztery wiosną 2023 roku. Na każdych zawodach drużyny zbierają
punkty do klasyfikacji generalnej,
na podstawie której wyłonione
zostaną Mistrzynie Polski Kobiet
U16 w rugby7 sezonu 2022/23.
W „Kronos II turniej Mistrzostw
Polski Kobiet u16 w rugby7”
kluby zostały podzielone na
dwie grupy. W grupie A znalazły
się drużyny Biało-Zielonych,
Budowlanych Łódź, Amazonek
i Orkana. Natomiast w grupie B
mierzyć się ze sobą będą drużyny
Juvenii, Atomówek, Błyskawic
i gospodarzy – Rugby Club Częstochowa. Pierwsza faza turnieju
rozpocznie się o godzinie 10:00.

Następnie po 14:00 w fazie finałowej będą ze sobą walczyć po
dwie najlepsze drużyny z każdej
grup, a pozostałe ekipy rywalizować będą o miejsca 5-8. Zakończenie turnieju planowane
jest na godzinę 17:00.
–
Wyciągnęliśmy
wnioski
z błędów popełnianych przez
dziewczyny na zawodach w Lublinie i pracowaliśmy nad poprawieniem
tych
aspektów
na treningach. Trzon drużyny
stanowią zawodniczki z Częstochowy, ale oprócz nich
w drużynie znajdują się również dziewczyny wypożyczone
z innych klubów (Rugby Ruda
Śląska, Sparta Jarocin, Bestie
Kraków i Husaria Kalisz).Dlatego
też przed turniejem będziemy
mieć krótkie zgrupowanie, żeby
jeszcze lepiej się zgrać i przygotować do zawodów. Nasz cel to
poprawienie lokaty z Lublina. Zachęcamy do przyjścia na Miejski
Stadion Lekkoatletyczny 23 października i wspieranie głośnym
dopingiem naszych dziewczyn
– podsumowuje Michał Krzypkowski, trener drużyny kadetek
RC Częstochowa.
Partnerzy turnieju: Kronos II Pokrycia Dachowe, Województwo
Śląskie, ERP Serwis, Niebieski Lis,
AnBud Tomasz Musialik, A Nóż
Widelec, Miasto Częstochowa,
Ibis Częstochowa, MPK w Częstochowie, Śniadaniowcy, Śląski
Związek Rugby, Polski Związek
Rugby, Fundacja Niepodległa.
Turniej jest współorganizowany
z Śląskim Związkiem Rugby i dofinansowany z budżetu samorządu
Województwa Śląskiego.
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tego nie możesz przegapić!

