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Ustawa przedłuża kadencję sa-
morządów do 30 kwietnia 2024 
r.  Pan prezydent Andrzej Duda 
uznał, że ta data w kontekście 
innych procesów i kampanii wy-
borczych (parlament – jesień 
2023, Parlament Europejski  
– późna wiosna 2024) jest moż-
liwa do przyjęcia – poinformował 
na Twitterze Paweł Szrot, szef 
gabinetu prezydenta. Ustawa o 
przedłużeniu kadencji organów 
jednostek samorządu terytorial-
nego ma charakter epizodyczny, 
co oznacza, że jej przepisy wpro-
wadzają czasowe odstępstwo od 
uregulowanej już materii – pod-
kreślono w komunikacie Kance-
larii Prezydenta RP. Cel ustawy 
ma być zatem osiągnięty przez 
przedłużenie trwającej obecnie 
kadencji organów samorządu te-

rytorialnego do dnia 30 kwietnia 
2024 r. - Ustawa zmienia także 
dzień ustalenia liczby miesz-
kańców jednostki samorządu te-
rytorialnego będącej podstawą 
określenia liczby radnych wybie-
ranych do danej rady (zamiast 
ostatniego dnia roku, ostatni 
dzień kwartału poprzedzającego 
termin ogłoszenia zarządzenia 
wojewody ustalającego liczbę 
radnych), a także wprowadza 
początkowy termin, w którym 
tak ustalona liczba radnych 
może zostać przez wojewodę 
ogłoszona” – przekazała Kance-
laria Prezydenta RP. Choć sejm 
uchwalił te przepisy pod koniec 
września bieżącego roku, w paź-
dzierniku senat odrzucił ustawę. 
Z kolei na początku listopada 
sejm sprzeciwił się uchwale 

senatu o odrzuceniu w całości 
tej ustawy. W związku z tym 
przepisy wydłużające kadencję  
samorządów trafiły do podpisu 
prezydenta. Zdaniem wiceszefa 
MSWiA Pawła Szefernakera 
wielu samorządowców popiera 
pomysł przesunięcia wyborów 
ze względu na możliwość wy-
konania i dokończenia wielu in-
westycji. Magdalena Pietrzak, 
szefowa Krajowego Biuro Wy-
borczego oceniła, że skumulo-
wanie terminów wyborów do 
samorządów i parlamentarnych 
mogłyby wiązałoby się z obcią-
żeniem finansowym. Ustawa 
została podpisana 22 listopada. 
Wejdzie w życie po upływie  
14 dni od jej ogłoszenia.

 ■ Paula Nogaj

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wydłużającą kadencję samorządów  

do 30 kwietnia 2024 r., co przyczyni się do rozdzielenia dat wyborów  

parlamentarnych i samorządowych. Zgodnie ze wcześniejszym kalendarzem  

wyborczym zarówno jedne, jak i drugie miały odbyć się jesienią 2023 roku.
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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 więk-
szość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Marszałek województwa 
Jakub Chełstowski nie należy 
już do szeregów ,Prawa i Spra-
wiedliwości. Stał się nowym 
członkiem Ruchu Samorządo-
wego ,,Tak! Dla Polski”. Wraz z 
nim przenieśli się radni Zjed-
noczonej Prawicy: Alina 
Nowak, Maria Materla i Rafał 
Kandziora. Nowym wiceprze-
wodniczącym Sejmiku  
Województwa Śląskiego zo-
stał Stanisław Gmitruk.

Nowe ugrupowanie „Tak! Dla 
Polski” skupia samorządowców, 
w tym włodarzy miast, m.in. pre-
zydenta Sosnowca Arkadiusza 
Chęcińskiego oraz prezydenta 
Tychów Andrzeja Dziubę. - Samo-
rząd musi być w rękach ludzi od-
powiedzialnych i myślę, że Sejmik 
to pokazuje. Dziękuję radnym, 
którzy nie bali się zawalczyć o 
normalność. Czuję rytm samo-

rządu inaczej, byłem samorzą-
dowcem przed objęciem funkcji 
marszałka i myślę, że dojrzałem, 
że razem z kolegami wracamy 
do macierzy, wracamy do samo-
rządu - tam jest rozsądnie i racjo-
nalnie  – mówi marszałek Jakub 
Chełstowski.

Stanisław Gmitruk nowym 
wiceprzewodniczącym 

 
W trakcie sesji wybrano również 
nowego wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Został nim Stanisław Gmitruk, 
który jest reprezentantem 
subregionu częstochowskiego 
i samorządowcem związanym z 
Częstochową. W latach 1998–
2002 i 2006–2010 zasiadał w ra-
dzie miejskiej. 

Prof. Marek Gzik zajął miejsce 
przewodniczącego Sejmiku Jana 
Kawuloka. W zarządzie woje-
wództwa nie ma już wicemar-

szałków Dariusza Starzyckiego i 
Wojciecha Kałuży oraz członkiń 
zarządu – Beaty Białowąs i Izabeli 
Domogały. Nowymi wicemarszał-
kami zostali: Anna Jedynak i Łu-
kasz Czopik, a członkiem zarządu 
Krzysztof Klimosz.

Zmiany zaszły również  
w zarządzie województwa

W. Kałuża i B. Białowąs zło-
żyli rezygnację. Jak zaznaczył 
marszałek Jakub Chełstowski, 
współpraca od dłuższego czasu 
nie układała się właściwie, mo-
mentami w jego ocenie desta-
bilizowali pracę samorządu 
regionalnego. Nowym wice-
marszałkiem województwa zo-
stała  Anna Jedynak. Funkcję 
wicemarszałka powierzono rów-
nież  Łukaszowi Czopikowi. W 
zarządzie województwa zasiadł 
również Krzysztof Klimosz. 

 ■ Natalia Lewandowska

PiS stracił większość

Zmiana władzy w Województwie Śląskim

Projekt został zainicjowany 
przez wiceprzewodniczącą 
Parlamentu Europejskiego 
Ewę Kopacz. Zakłada on przy-
wrócenie budżetowego 
finansowania in vitro. Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej od 
18 listopada rozpoczął zbiórkę 
podpisów pod projektem w 
całej Polsce. Potrzebne jest ze-
branie 100 tys. podpisów 
poparcia do końca stycznia. Za-
łożeniem projektu jest 
przeznaczenie środków na poli-
tykę zdrowotną w obszarze 
leczenia niepłodności - ma to 
być co najmniej 500 milionów 
złotych rocznie.

 
W Częstochowie i okręgu czę-
stochowskim również ruszyło 
zbieranie podpisów pod obywa-
telskim projektem finansowania 
procedury in vitro z budżetu pań-
stwa. W Częstochowie koordy-
natorem tego projektu jest pani 
Joanna Rekwirewicz. 

- Obecny rząd wycofał ten pro-
jekt ze względów ideologicznych 
- mówiła na konferencji prasowej 
pani poseł Izabela Leszczyna. 
Przypomnijmy, że program in 
vitro finansowany z budżetu 
państwa został uruchomiony w 
2013 roku i działał do 2016 roku. 
Przeznaczono na niego 247,2 
mln zł. Teraz działacze chcą, by ta 
kwota była podniesiona do 500 
milionów złotych rocznie. Pro-
gram „Tak dla in vitro" ma wspierać 
niepłodne pary, dla których jedyną 
nadzieją na upragnione dziecko 
jest zapłodnienie pozaustrojowe. 
Taka metoda, jak twierdzą specja-
liści, jest najskuteczniejszym spo-
sobem leczenia niepłodności. Do 
tej pory w Częstochowie dzięki 

in vitro urodziło się: 35 dziew-
czynek, 37 chłopców i 8 par bliź-
niaków. W Polsce jest to ponad 
100 tysięcy dzieci, a na świecie 
około 8 milionów. 

W naszym mieście podpisy są 
zbierane od 22 listopada. Do 
25 listopada, czyli do piątku 
w godz. od 15.00 do 17.00 bę-
dzie można podpisać petycję 
na Kwadratach. Natomiast w 
sobotę, 26 listopada w godz. 
od 9.00 do 11.00 również na 
Promenadzie i w Jagiellończy-

kach. Cały czas można złożyć 
również elektroniczny podpis 
na stronie: http://www.takdla-
invitro.pl.

- Zależy nam, by tych podpisów 
było naprawdę dużo, znacznie 
więcej niż 100 tysięcy, bo tyle bę-
dziemy mieć w ciągu kilku dni ze 
względu na to, że akcja jest ogól-
nopolska. Chcemy uświadomić 
rządzącym, że finansowanie tej 
procedury in vitro jest obowiąz-
kiem Państwa wobec obywateli. 
Jest to obowiązek patriotyczny, 
ponieważ więcej Polaków 

umiera, niż się rodzi. Jeżeli PiS, 
ze względów ideologicznych nie 
zechce procedować tej ustawy 
w tym parlamencie, to Platforma 
Obywatelska i Koalicja Obywa-
telska deklaruje i zobowiązuje 
się, że będzie to projekt, który na-
tychmiast wprowadzimy w życie 
po wygranych wyborach. In vitro 
to ludzie...TAK dla in vitro! — mó-
wiła na konferencji wtorkowej 
Izabela Leszczyna. 

 ■ TS

Częstochowa

Zbierane są podpisy pod inicjatywą  
"TAK dla in vitro"

Petycja do Rady Miasta

Nie zgadzają się  
na podwyżki podatków

Liderzy trzech lokalnych orga-
nizacji - Piotr Strach z Polski 
2050, Krzysztof Świerczyński 
ze Stowarzyszenia Miesz-
kańcy Częstochowy i Dariusz 
Jadczyk z Regionalnej  
Organizacji Pracodawców  
w Częstochowie - krytycznie 
odnoszą się do podwyżek 
stawek podatku od nierucho-
mości i środków transportu na 
2023 rok.Podczas specjalnej 
konferencji prasowej przed-
stawili petycję do Rady 
Miasta, w której wezwali do 
wycofania tych zmian i pozo-
stawienie stawek na 
obowiązującym już poziomie. 

  - W czasie kryzysu po pan-
demii SARS-Covid, olbrzymich 
wzrostów cen energii, ciepła, 
paliw, a także postępującej in-
flacji, która w przyszłym roku 
może osiągnąć 20% – uchwalone 
przez Radę Miasta na 2023 rok 
podwyżki stawek podatku od 
nieruchomości dla mieszkańców 
miasta oraz lokalnych firm są ko-
lejnym znaczącym obciążeniem 
dla wszystkich miejskich pod-

miotów – mówił podczas brie-
fingu prasowego Piotr Strach, 
lider Polski 2050 w regionie czę-
stochowskim. Zwrócił on uwagę, 
że częstochowski magistrat może 
w przyszłym roku zyskać dodat-
kowo ponad 20 milionów złotych. 
- Wzrost przychodów miasta 
związany z tymi podwyżkami nie 
uzasadnia tak drastycznych pod-
wyżek, a może być istotnym ele-
mentem przyczyniającym się do 
zubożenia częstochowian – za-
równo gospodarstw domowych, 
jak i lokalnych przedsiębiorców 
– dodał. W konferencji brał udział 
również Krzysztof Świerczyński 
ze Stowarzyszenia Mieszkańcy 
Częstochowy. - Co robi władza, 
gdy w budżecie brakuje kasy? Wy-
ciąga ją z kieszeni mieszkańców. 
Zamiast pomyśleć jak w trudnym 
czasie pomagać ludziom serwują 
nam kolejną podwyżkę. Były bi-
lety MPK, czynsze, opłata par-
kingowa, teraz czas na podatki. 
To kolejny przejaw tego, że rzą-
dząca w mieście ekipa nie liczy się 
z mieszkańcami – mówił.  

 ■       pn
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UJD

Otwarcie nowego laboratorium

Otwarto Laboratorium Badań 
Środowiskowych i  Nowych 
Materiałów! Od 22 listopada 
studenci i  nie tylko mogą ko-
rzystać z  nowej pracowni. 
Informacja naukowa i  wy-
miana doświadczeń to tylko 
kilka z  plusów, jakie niesie za 
sobą ta inwestycja.  

W  budynku Uniwersytetu Hu-
manistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza w  Częstochowie 
przy al. Armii Krajowej 13/15 
(Wydział Nauk Ścisłych, Przyrod-
niczych i Technicznych) odbyło się 
oficjalne otwarcie i krótka prezen-

tacja Laboratorium. Zaproszeni 
goście mieli okazję zabrać głos 
oraz zwiedzić pracownię.

Możliwość budowy Laborato-
rium wynikała z  częściowego fi-
nansowania ze środków unijnych 
pozyskanych w  ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego dla osi 
priorytetowej: I. Nowoczesna 
gospodarka dla działania: 1.1. 
Kluczowa dla regionu infrastruk-
tura badawcza. Wartość dotacji 
UE to 4 381 000 złotych. 2,2 
mln złotych złożyło Minister-
stwo Edukacji i  Nauki. Ponadto 
Uniwersytet przeznaczył 1,8mln 

złotych na inwestycję. Całość 
przedsięwzięcia zamknęła się 
w kwocie ok 8,3 mln złotych.

-Laboratorium dzięki swojej 
konkurencyjności i  innowacyj-
ności jest istotnym z  punktu 
widzenia regionu i  wpisuje się 
w  następujące wyodrębnione 
w Regionalnej Strategii Innowacji 
oraz Programie Rozwoju Tech-
nologii Województwa Śląskiego 
na lata 2010-2020 obszary tech-
nologiczne: produkcja i  przetwa-
rzanie materiałów, technologie dla 
ochrony środowiska, materiały 
polimerowe i  kompozyty dla 
medycyny i  energetyki - infor-
muje Marek Makowski z  biura 
promocji Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie.

Laboratorium będzie dobrą 
okazją do podjęcia współpracy 
i wspierania przedsiębiorstw i sa-
morządów regionu śląskiego w za-
kresie badań środowiskowych 
i  nowych materiałów.Urządzenia, 
które zostały zakupione stanowią 
jedną z  najnowocześniejszych 
aparatur naukowo-badawczych 
dostępnych na terenie regionu 
śląskiego.

Studenci i  współpracownicy 
będą mieli łatwiejszy i  dokład-
niejszy dostęp do informacji 
naukowej, tworzeniu sieci współ-
pracy i  wymiany doświadczeń. 
Możliwe będzie wypracowanie 
nowych technologii czy pro-
duktów. Ważnym aspektem no-
wego Laboratorium jest również 
zwiększenie atrakcyjności prowa-
dzenia badań w regionie śląskim.

 ■ Natalia Lewandowska

38-letni Sebastian S. stanie 
przed sądem za zniszczenie za-
bytkowego budynku „starej 
kotłowni” - jednego z  histo-
rycznych obiektów dawnej 
„Ciepłowni Zawodzie”.  
Prokuratura Rejonowa Czę-
s t o c h o w a - P o ł u d n i e 
skierowała do Sądu Rejono-
wego w  Częstochowie, akt 
oskarżenia przeciwko męż-
czyźnie, któremu grozi do 8 lat 
więzienia.

Śledztwo w  przedmiotowej 
sprawie zostało wszczęte na 
skutek zawiadomienia o  prze-
stępstwie, które złożył Śląski 
Wojewódzki Konserwator Za-
bytków w  Katowicach. Nieru-
chomość, której dotyczy sprawa 
została objęta ochroną poprzez 
wpis w  wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. - W  2019 roku Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego nakazał spółce, 

będącej właścicielem nierucho-
mości, rozbiórkę nieużywanych 
obiektów „Ciepłowni Zawodzie” 
w  postaci murowanego komina, 
budynku „nowej kotłowni” i  bu-
dynków administracyjno-go-
spodarczych. Decyzja ta była 
poprzedzona uzgodnieniem ze 
Śląskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków, zgodnie 
z  którym rozbiórce nie podlegał 
m.in. budynek „starej kotłowni” - 
mówi prokurator Tomasz Ozimek 
- W  maju 2020 roku spółka po-
informowała Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego 
o  przypadkowym uszkodzeniu 
jednej ze ścian „starej kotłowni”. 
W  związku z  tym Inspektor 
wstrzymał wykonywanie robót 
budowlanych związanych z  roz-
biórką. W  marcu 2021 roku 
w trakcie wizji na terenie obiektu 
pracownicy urzędu ochrony za-
bytków stwierdzili samowolną 
rozbiórkę „starej kotłowni” - do-
daje rzecznik częstochowskiej 

prokuratury. Z  opinii biegłego 
z zakresu budownictwa i konser-
wacji zabytków, którą uzyskano 
w  trakcie śledztwa wynika, że 
podczas wykonywania czynności 
rozbiórkowych zaistniał szereg 
uchybień dotyczących sporzą-
dzenia należytej dokumentacji 
i  techniki ich wykonywania. 
- Zaniedbania te skutkowały 
prowadzeniem robót w  sposób 
nieprofesjonalny i  w  konse-
kwencji zniszczeniem budynku. 
Według biegłego stan techniczny 
budynku umożliwiał jego przy-
wrócenie do stanu pierwotnego 
bez konieczności rozbiórki z  po-
wodu zagrożenia życia i zdrowia. 
Ponadto biegły oszacował war-
tość rekonstrukcji budynku na 
kwotę co najmniej 4.000.000 
zł – informuje prokurator To-
masz Ozimek. W  postępowaniu 
prokurator przedstawił zarzuty 
popełnienia przestępstwa Se-
bastianowi S., który wykonywał 
uprawnienia właścicielskie 

wobec budynków. Zarzuty te do-
tyczą popełnienia przestępstw 
określonych w  art.108 ustawy 
o  ochronie zabytków i  opiece 
nad zabytkami, polegających na 
uszkodzeniu i  zniszczeniu bu-
dynku „starej kotłowni”, poprzez 
wydanie operatorowi maszyny 
wyburzeniowej polecenia roze-
brania obiektu oraz prowadzenie 
prac bez odpowiedniej dokumen-
tacji i  przy zastosowaniu niewła-
ściwej technologii.

Sebastian S. nie przyznał się do 
zarzucanych mu przestępstw. 

Złożył wyjaśnienia, w  których 
zapewnił, że polecenie roz-
biórki miało na celu ochronę 
bezdomnych, którzy koczowali 
w  budynku oraz pracowników 
prowadzących prace. Oskarżony, 
który z  zawodu jest prawnikiem, 
nie był w  przeszłości karany. Za 
zarzucane przestępstwo grozi mu 
8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli 
zostanie skazany, sąd orzeknie 
również nawiązkę na rzecz Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Zabytków, która może wynieść 
nawet wysokość wartości znisz-
czonego zabytku.

 ■ Paula Nogaj

Jest akt oskarżenia

Sebastian S. stanie przed sądem  
za zniszczenie „starej kotłowni”

Miejska scena

Jest zastępstwo  
za Olafa Lubaszenko

Po rezygnacji Olafa Luba-
szenki ze stanowiska 
dyrektora Teatru im.   Adama 
Mickiewicza,  jako pełniącą 
obowiązki dyrektora tej insty-
tucji powołano Magdalenę 
Woch – dotychczasową za-
stępczynię naczelnika 
Wydziału Kultury, Promocji 
i  Sportu Urzędu Miasta Czę-
stochowy.

Wczoraj zakończona została 
procedura odwoławcza i  po-
wołano Magdalenę Woch do 
pełnienia obowiązków szefa 
miejskiej sceny do czasu rozstrzy-
gnięcia planowanego konkursu 
na dyrektora częstochowskiego 
teatru.

Magdalena Woch – z  wy-
kształcenia antropolożka 
i  dziennikarka. Absolwentka an-

tropologii kultury na Uniwersy-
tecie Łódzkim i  dziennikarstwa 
na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Z  częstochowskim samorządem 
związana od 2006 r. Jako wie-
loletnia kierowniczka Referatu 
Promocji, a  następnie zastęp-
czyni naczelnika Wydziału Kul-
tury, Promocji i  Sportu posiada 
szeroką wiedzę i  doświadczenie 
z zakresu administracji publicznej 
oraz zarządzania kulturą (nadzór 
nad instytucjami kultury). Re-
daktorka naczelna miejskiego 
miesięcznika „CGK”, realizatorka 
i  kreatorka wielu przedsięwzięć 
kulturalnych organizowanych 
w  Częstochowie m.in. Festiwalu 
Frytka OFF, Festiwalu Retro Czę-
stochowa, Dni Częstochowy czy 
wydarzeń w  ramach cyklu “Aleje 
– tu się dzieje!”.
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W  święta życzymy sobie 
przede wszystkim zdrowia. 
Niestety, nie każdy ma tyle 
szczęścia, żeby funkcjonowało 
ono dobrze. Ci, którzy na co 
dzień chorują, potrzebują po-
mocy. Na szczęście już 17 
grudnia będzie taka okazja - 
odbędzie się ,,4 Świąteczna 
Zbiórka Krwi”. 

-Zdaj egzamin z  człowieczeń-
stwa - oddaj krew na święta! 
Możemy dać przykład innym 
przyłączając się do przygoto-
wywanej akcji. […] Przedświą-
teczny czas to także okres, 
kiedy drastycznie zwiększa się 
zapotrzebowanie na krew. Dla-
tego tak ważna jest nasza pozy-
tywna odpowiedź na tego typu 

apele, jak częstochowska akcja 
– informuje Częstochowski Le-
gion, Klub HDK. 

W Częstochowie w Terenowym 
Oddziale Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
przy ul. Kopernika 38 (budynek 
przychodni MSWiA) odbędzie się  
,,4 Świąteczna Zbiórka Krwi”. 
17 grudnia w  godzinach 10-14 
będzie można oddać krew. Za-
proszeni są również regularni 
krwiodawcy. 

Na miejscu będzie można roz-
wiać wątpliwości, jeśli takowe 
się pojawią. Strefa edukacyjna 
o  krwiodawstwie dostarczy in-
formacji, których może nam bra-
kować. Organizatorzy wydarzenia 
przygotowali wiele atrakcji, ga-
dżety oraz poczęstunek. 

Kto może oddać krew?

Niestety, nie każdy kto wyrazi 
taką chęć, jest w  stanie nieść 
pomoc. Osoba, która zdecyduje 
się na taki ruch powinna speł-
niać następujące warunki: musi 
mieć ukończone minimum 18 
lat, a  maksymalnie 60; waga nie 
powinna być mniejsza niż 50kg; 
posiada przy sobie dokument toż-
samości; nie jest pod wpływem 
substancji psychoaktywnych; 
przeszła pozytywnie badanie le-
karskie, które poprzedza pobie-
ranie krwi. 

Jakie choroby wykluczają  
bycie dawcą?

Chorowanie bądź przebycie 
jednej z  niżej wymienionych 

chorób dyskwalifikuje możność 
bycia dawcą na stałe. 

Do tych chorób należą:  żół-
taczka zakaźna (WZW B, WZW 
C) lub każda inna niewyjaśniona 
postać żółtaczki; poważne ak-
tywne lub przewlekłe choroby 
układu krążenia; przebycie po-
ważnej choroby ośrodkowego 
układu nerwowego; nowotwory 
złośliwe; aktywne, przewlekłe 
lub nawracające choroby krwi 
i  układu krwiotwórczego; kiła; 
choroby zakaźne, takie jak: HIV 
I/II, HTLV.

Pełna lista przeciwskazań do-
stępna jest na stronie Narodo-
wego Centrum Krwi. 

O czym należy pamiętać przed 
oddaniem krwi?

W  dniu, w  którym wybieramy 
się do Centrum Krwiodawstwa 
należy zjeść lekki posiłek i  pić 
dużo wody. Warto unikać nad-
miernego wysiłku. By móc oddać 
krew, niezbędne jest posiadanie 

ze sobą dowodu osobistego lub 
legitymacji honorowego dawcy 
krwi. Kolejnym krokiem jest 
zgłoszenie się do rejestracji oraz 
wypełnienie kwestionariusza 
o  stanie zdrowia. Potem zostają 
pobrane próbki krwi, w celu wy-
konania odpowiednich badań. 
Lekarz przeprowadza dodat-
kową kontrolę i ustalane jest czy 
osoba może zostać dawcą. Jeśli 
osoba kwalifikuje się, następnym 
etapem jest już pobranie krwi. 
W  pomieszczeniu, w  którym 
odbywa się procedura można 
wygodnie usiąść. Proces nie 
trwa długo. 10 minut zwykle wy-
starcza do pobrania 450 ml krwi. 
Po zakończeniu działania należy 
odczekać 15 minut i  ponownie 
udać się do rejestracji. Warto pa-
miętać, że tego samego dnia nie 
należy nadużywać aktywności fi-
zycznych, odpowiednio jeść i od-
poczywać.

 ■ Natalia Lewandowska

zdrowie

Palacze, którzy jeszcze nie 
zdecydowali się na porzucenie 
nałogu, ale poszukują mniej 
szkodliwych dla zdrowia alter-
natyw dla tradycyjnych 
papierosów, mają do dyspo-
zycji kilka alternatyw, które 
mogą być odpowiedzią na ich 
potrzeby.  Jedną z  nich, rela-
tywnie nową na naszym rynku, 
są saszetki z nikotyną. 

Pojawiły się na naszym rynku 
mniej więcej dwa lata temu, 
a  wśród nich na przykład VELO. 
Wcześniej tego rodzaju doustne 
produkty z  nikotyną nie były 

u  nas szeroko rozpoznawalne. 
Z  wyjazdów do Skandynawii mo-
gliśmy kojarzyć popularny tam 
snus, czyli stosowany doustnie 
tytoń. Saszetki z  nikotyną od 
snusu różnią się jednak zasad-
niczo: nie ma w nich tytoniu. 

Saszetki nikotynowe:  
co trzeba o nich wiedzieć?

Najważniejszą kwestią dla osób, 
które chcą się dowiedzieć czegoś 
więcej na ich temat jest fakt, że za-
warta w nich nikotyna jest bardzo 
podobna do tej, jaką stosuje się 
w  gumach czy plastrach nikoty-
nowych. Aby ocenić szkodliwość 
tego i  innych produktów zawie-
rających nikotynę,  specjaliści po-
sługują się tzw. skalą obniżania 
ryzyka (tzw. „risk continuum”). Za 
jej pomocą można przedstawić 
poziom ekspozycji użytkownika 
danej substancji na toksyny. 

Zgodnie z  tą klasyfikacją, naj-
mniej szkodliwe są profukty 
należące do grupy NRT, czyli ni-
kotynowej terapii zastępczej. 
Następne w  kolejności „modern 
oral products”, czyli produkty do-
ustne, do których należą saszetki. 
Na kolejnych poziomach skali  
plasują się e-papierosy i podgrze-
wacze tytoniu. 

– Niewątpliwie mamy do czy-
nienia z  najmniej szkodliwym 
dla palaczy alternatywnym pro-

duktem dostarczającym nikotynę 
– mówi Profesor Andrzej Sobczak 
ze Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w  Katowicach, który 
od wielu lat zajmuje się alterna-
tywnymi metodami dostarczania 
nikotyny do organizmu.

Kiedy potrzeba dyskrecji

Dla użytkowników saszetek 
ważny może być fakt, że w  prze-
ciwieństwie do e-papierosów 
czy podgrzewaczy tytoniu, pod-
czas ich używania nie wydziela 
się żaden aerozol z  zapachem. 
Saszetki mogą więc być opcją 
dla tych, którzy cenią dyskrecję. 
Można ich używać w  środkach 
komunikacji czy miejscach pu-
blicznych, takich jak środki trans-
portu, a  nawet biblioteka czy 
biuro.

Jak wygląda korzystanie  
z saszetek? 

Niewielki woreczek umiesz-
czamy pomiędzy górną wargą 
a  dziąsłem. Nikotyna zacznie 
uwalniać się pod wpływem ciepła 
i  wilgoci wprost do organizmu. 
Wyrzut nikotyny następuje na-
tychmiast, dzięki czemu palacz 
może liczyć na zaspokojenie głodu 
nikotynowego, nie narażając się 
jednocześnie na skutki palenia. 

 ■ materiały prasowe

Co wiemy o saszetkach nikotynowych? 

Akcja Legionu HDK w Częstochowie

Oddaj krew na święta!

Rekompensata za powikłania po szczepieniu 

Kto może liczyć  
na odszkodowanie?
Czy nadal można składać 
wnioski za powikłania po 
szczepieniu przeciwko COVID-
19? Tak! Co należy zrobić 
i  jakie warunki spełnić, żeby 
uzyskać odszkodowanie? 
Przede wszystkim trzeba udo-
wodnić, że powikłania 
poszczepienne miały miejsce. 
Należy to zrobić w  odpo-
wiednim czasie.

- Wniosek o  przyznanie świad-
czenia może być złożony w terminie 
roku od ostatniego dnia pobytu 
w  szpitalu czy na obserwacji i  nie 
później niż po upływie 5 lat od 
szczepienia - informuje strona rzą-
dowa dla pacjentów. 

Wobec tego należy pamiętać, że 
wniosek musi być złożony w  odpo-
wiednim czasie. Nie należy z  tym 
zwlekać i  lepiej od razu zebrać 
dokumentacje medyczną, by móc 
ubiegać się o odszkodowanie. 

Wniosek można znaleźć na stronie 
Rzecznika Praw Pacjenta. Znaj-
duje się tam również instrukcja, 
jak należy go wypełnić. Fundusz 
Kompensacyjny działa na zasadzie 
obowiązującej od 27 stycznia no-
welizacji ustawy o  zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób 
zakaźnych u  ludzi oraz innych wy-
mienionych ustaw. Dzięki tym do-
kumentom możliwe jest ubieganie 
się o odszkodowanie za wystąpienie 
powikłań po szczepieniu COVID-19 
w trybie szybkiej ścieżki. 

Komu przysługuje  
odszkodowanie?

Osobom, u  których wystąpiły 
działania niepożądane po każdym 
szczepieniu (nie tylko przeciw 
COVID-19). Mowa o  sytuacjach, 
w  których pacjent musiał zostać 
poddany hospitalizacji przez co 
najmniej 14 dni bądź wystąpił 
u  niego wstrząs anafilaktyczny. 
Rekompensat nie wypłaca się 
w  przypadku zgonu. Ustawa 

obejmuje szczepienia przeciw 
COVID-19 wykonane od rozpo-
częcia akcji szczepień w  grudniu 
2020 oraz inne szczepienia 
ochronne wykonane po 1 stycznia 
2023 r. 

Rekompensata zostanie wy-
płacona osobom, które udowod-
niły, że po szczepieniu przeciwko 
COVID-19 wystąpiły powikłania. 
Należy przedstawić dowody 
świadczące o tym, że po przyjęciu 
szczepionki przebywało się na 
szpitalnym oddziale ratunkowym, 
izbie przyjęć lub ponad 14 dni 
w szpitalu. Wysokość świadczenia 
uzależniona jest od długości po-
bytu w  szpitalu. Maksymalna 
kwota to 100tys. zł. 

- Świadczenie nie będzie nato-
miast mogło zostać przyznane, 
jeśli: hospitalizacja trwała krócej 
niż 14 dni, a  Ty nie doznałeś 
wstrząsu anafilaktycznego; ho-
spitalizacja nie była związana 
z  podaniem szczepionki objętej 
działaniem Funduszu; nie do-
znałeś działania niepożądanego 
wymienionego w  Charaktery-
styce Produktu Leczniczego danej 
szczepionki, a  także w  ulotce do-
łączanej do opakowania  – podaje 
Fundusz Kompensacyjny Szcze-
pień Ochronnych.

Wniosek o  przyznanie świad-
czenia kompensacyjnego można 
złożyć: pisemnie, przesyłając go 
na adres Rzecznika Praw Pacjenta 
lub elektronicznie, za pomocą 
platformy ePUAP. Jeśli wniosek 
będzie niekompletny, Rzecznik 
wezwie do uzupełnienia braków 
w terminie 30 dni.

Złożenie wniosku o  przyznanie 
świadczenia kompensacyjnego 
podlega opłacie w wysokości 200 
zł. Opłatę uiszcza się na rachunek 
bankowy Funduszu Kompensa-
cyjnego Szczepień Ochronnych 
prowadzony w  Banku Gospodar-
stwa Krajowego. 

 ■ Natalia Lewandowska
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Dzień Otwarty Notariatu 

Masz pytanie?  
Zadzwoń do notariusza!

GDDKiA otwiera przetarg 

DK46 Lelów – Nakło do rozbudowy

Już w najbliższą niedzielę 

Lelowskie Senioralia

Potrzebujesz porady notarialnej? Nie 
wiesz, jak zadbać o  swój majątek? 
A może twoja firma przeżywa właśnie 
kryzys? W  takiej sytuacji warto sko-
rzystać z  Dnia Otwartego Notariatu. 
W całej Polsce, a więc i mieszkańcy po-
wiatu częstochowskiego mogą uzyskać 
informację, której potrzebują. 

W  sobotę 26 listopada w  godzinach 
10-16 będzie można uzyskać bezpłatną 
informację prawną w  ramach ogólnopol-
skiej akcji edukacyjnej Dzień Otwarty 
Notariatu. Pytania można przedstawić 
na Messengerze i  w  trakcie streamingu: 
na Facebookowym profilu Porozmawiaj 
z Notariuszem lub telefonicznie: Katowice 
i okolice: 32 441 82 45

– Notariusza można zapytać o wszystkie 
sprawy, jakie na co dzień można załatwić 
w  kancelarii notarialnej. Najczęściej są to 
szeroko pojęte sprawy majątkowe, umowy 

kupna i  sprzedaży, darowizny oraz zagad-
nienia związane z  dziedziczeniem, takie 
jak sporządzenie aktu poświadczenia dzie-
dziczenia, dokonanie działu spadku czy też 
odrzucenie spadku. Wiele osób nie wie, 
że część tych czynności można dokonać 
w  kancelarii notarialnej bez konieczności 
udawania się do sądu – poinformowała 
Małgorzata Muszalska, ogólnopolska ko-
ordynatorka Dnia Otwartego Notariatu.

Eksperci z  Biura Rzecznika Finanso-
wego wesprą notariuszy po raz kolejny. 
Dylematy związane z  finansami osobi-
stymi i  ubezpieczeniami będzie można 
kierować do nich. Ponadto dyżur będą 
pełnić również eksperci z Wydziału Poza-
sądowego Rozwiązywania Sporów Rzecz-
nika Finansowego. Przedstawią oni zalety 
i  możliwości polubownych rozstrzygnięć 
w  sporach z  instytucjami finansowymi. 
Kontakt z  ekspertami z  Biura Rzecznika 
Finansowego jest pod numerem telefonu: 
22 123 43 21.

Ogłoszono przetarg na przebudowę 
drogi krajowej nr 46 pomiędzy Le-
lowem a  Nakłem. Podpisanie umowy 
z wyłonionym w przetargu wykonawcą 
planowane jest na wiosnę  
2023 r. Prace budowlane mają zakoń-
czyć się do końca 2024 r.

-Wymagamy, aby roboty wraz z  uzy-
skaniem decyzji o  pozwoleniu na użytko-
wanie zostały ukończone w  czasie od 12 
do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy 
(zgodnie z  przyjętym kryterium oceny 
ofert). Do czasu realizacji nie będzie się 
wliczał okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 
15 marca) – podaje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Możliwość składania ofert przewidziano 

na 9 stycznia 2023 r. Dokumentacja po-
stępowania przetargowego dostępna 
jest na platformie zakupowej GDDKiA.  
-Kryterium oceny ofert stanowią: cena 
(60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji 
jakości (maksymalnie 30 proc. za prze-
dłużenie jej o  pięć lat) oraz termin reali-
zacji (maksymalnie 10 proc. za skrócenie 
o jeden miesiąc) - podają. 

Parametry drogi są następujące: klasa 
drogi - GP (główna ruchu przyspieszo-
nego); przekrój - 1x2; szerokość pasa 
drogi - zmienna od 15 do 30 m; szerokość 
pasów ruchu - 3,5 m; nośność - 11,5 t/oś.  
Inwestycja zostanie pokryta ze środków 
budżetowych będących w  dyspozycji Ge-
neralnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie or-
ganizuje wydarzenie dla najstarszych 
mieszkańców. W trakcie spotkania bę-
dzie można posłuchać koncertu, 
obejrzeć spektakl oraz skosztować 
specjalnie przygotowanego poczę-
stunku.

Lelowskie Senioralia odbędą się 27 li-
stopada o  godzinie 17:00. Podczas wyda-

rzenia przewidziano premiere spektaklu 
,,Drewniana miska” w reżyserii P. Hankusa. 
Zainteresowani poznają ofertę Dziennego 
Domu Seniora+. Zaplanowano także kon-
cert ,,Ziemio moja droga” w wykonaniu Ze-
społu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej. 
Seniorzy z  zespołu zaplanowali również 
dla gości słodki poczęstunek. 

Szkolenie dla rolników z powiatu 

Jak wykorzystać odnawialne 
źródła energii i czy to się opłaca?

Gmina Poczesna

Laptopy dla dzieci w ramach 
projektu grantowego

Uroczyste otwarcie

Szkoła Podstawowa w Widzowie 
z nową salą gimnastyczną

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie organizuje szkolenie 
,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w gospodarstwie”. Zaproszeni są 
rolnicy oraz mieszkańcy obszarów wiej-
skich. Podczas spotkania będzie można 
dowiedzieć się jak efektywnie i ekolo-
gicznie eksploatować zasoby rolne. 

Zaplanowano poruszenie wielu te-
matów, które umożliwią rolnikom i miesz-
kańcom gmin wiejskich wdrożenie nowych 
działań. Przedstawiony zostanie wpływ 
fotowoltaiki na budżet gospodarstwa. Ro-
bert Karst, specjalista ds. OZE opowie o 
możliwościach finansowania i korzyściach 

wynikających z odnawialnych źródeł 
energii. Omówiony zostanie temat opła-
calności OZE i systemów wdrażania bar-
dziej nowoczesnych metod prowadzenia 
gospodarstwa.  

Wydarzenie odbędzie 28 listopada o 
godzinie 10:00 w Śląskim Ośrodku Do-
radztwa Rolniczego w Częstochowie przy 
ul. Wyszyńskiego 70/126. Udział jest bez-
płatny, należy jednak wyrazić chęć uczest-
nictwa. Zapisać się można poprzez numer 
telefonu 343 770 127 bądź przez e-mail:

m.chrzestek@odr.net.pl 
lub j.kapitan@odr.net.pl.

Gmina Poczesna była częścią Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
w latach 2014-2020. „Wsparcie dzieci z 
rodzin pegeerowskich w rozwoju cy-
frowym - Granty PPGR" – tak brzmiał 
tytuł projektu grantowego, w której 
gmina wzięła udział. 

W ramach działań projektowych zaku-

piono 36 laptopów. Po sprawdzeniu i opro-
gramowaniu zostały przekazane dzieciom 
z rodzin, których członkowie pracowali w 
Państwowych Przedsiębiorstwach Gospo-
darki Rolnej i mieszkają na terenach pope-
geerowskich. - Są lekkie i szybkie. Super. 
Bardzo dziękuję. Obiecuję, że będę się le-
piej uczył - Gmina Poczesna przedstawiła 
jedną z reakcji ucznia. 

W piątek, 18 listopada odbyła się uro-
czystość otwarcia nowo wybudowanej 
sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Widzowie. 

Sala gimnastyczna z prawdziwego 
zdarzenia była wielkim marzeniem za-
równo dyrekcji, nauczycieli, uczniów, jak i 
wszystkich mieszkańców Widzowa. Wcze-
śniej uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Ojca Świętego Jana Pawła II musieli mieć 
zajęcia wychowania fizycznego w zwy-
kłej sali lekcyjnej. - W takich warunkach 
trudno było realizować program zajęć. Bu-
dowa sali sportowej była niezwykle pożą-
dana i konieczna – podkreśla Urząd Gminy 
w Kruszynie i zwraca uwagę, że starania 
o ten obiekt trwały aż dwadzieścia lat, aż 
wreszcie w 2020 roku pozytywnie rozpa-
trzono wniosek w ramach programu ogło-
szonego przez Ministerstwo Sportu pt. 
Infrastruktura sportowa 2020 i uzyskano 
51% dofinansowania do kosztów kwalifi-

kowanych zadania – budowa sali gimna-
stycznej w Widzowie, czyli 2.592.000 zł 
tj. Całość zadania ostatecznie wyniosła 
5.400.000 zł. - W ciągu dwóch lat po-
wstał piękny obiekt sportowy, który bę-
dzie służył temu i następnym pokoleniom 
– cieszą się władze samorządu. Podczas 
uroczystości oddania do użytku nowej sali 
gimnastycznej przybyli m.in. parlamen-
tarzyści ziemi częstochowskiej, przed-
stawiciele Starostwa Powiatowego w 
Częstochowie, Dyrektor Delegatury Ku-
ratorium Oświaty, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele 
Policji i Państwowej Straży Pożarnej, wój-
towie gmin powiatu częstochowskiego, 
reprezentacja Regionalnej Rady Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie, 
przedstawiciele firm wykonawczych, radni 
rady Gminy Kruszyna, sołtysi, dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych, pracownicy 
Urzędu Gminy.

 ■ Paula Nogaj
 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska
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Z  danych zebranych przez 
Miejski Zarząd Dróg wynika, 
że mieszkańcy Częstochowy 
i regionu coraz chętniej korzy-
stają z  przejazdów środkami 
częstochowskiego MPK. 
W  porównaniu do analogicz-
nych okresów sprzed pandemii 
– ale jeszcze przed obowiązu-
jącymi zmianami w organizacji 
ruchu – z  autobusów i  tram-
wajów korzysta o jedną szóstą 
więcej pasażerów.

Kompleksowe badania potoków 
pasażerskich w  tramwajach i  au-
tobusach przeprowadziło  Biuro 
Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta 
Częstochowy i  porównało je 
z  wynikami z  lat 2019 i  2022. 
– Wnioski z  badań są bardzo 
pozytywne: zainteresowanie 
transportem miejskim zauwa-
żalnie wzrosło – liczba pasa-
żerów wzrosła rok do roku 
o  ponad 16%, osiągając szacun-
kowo w  roku bieżącym łącznie 
36,3 mln. To niewiele mniej, niż 
populacja Polski. To tak jakby 
każdy obywatel naszego kraju 

choć raz w roku wybrał się w po-
dróż  częstochowskim MPK. Dla 
porównania w  roku 2019 z  linii 
obsługiwanych przez miejskiego 
przewoźnika skorzystało 31,1 
mln osób. Badania oparto na wy-
nikach z automatycznych bramek 
zliczających pasażerów w  tram-
wajach i autobusach MPK, odno-
sząc liczbę takich pojazdów do 
ogółu floty przewoźnika. Są to 
zatem wartości uśrednione i obli-
czane proporcjonalnie – wyjaśnia 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD i MPK w Częstochowie.

–  Miasto nowoczesne – to 
takie, w  którym funkcjonuje no-
woczesna komunikacja. Wzrost 
liczby pasażerów naszego MPK 
świadczy o  tym, że proces uno-
wocześniania infrastruktury i  ta-
boru idzie w  dobrym kierunku. 
Czuję satysfakcję, bo takie było 
założenie programu „Lepsza 
Komunikacja w  Częstochowie”, 
w  ramach którego zrealizowa-
liśmy m.in. największe w  historii 
inwestycje tramwajowe czy ku-
piliśmy prawie setkę nowych au-
tobusów  – podkreśla prezydent 

Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk i  dodaje: –  To oczywi-
ście tylko część przedsięwzięć 
z  ostatnich lat, które przyczy-
niły się do tego pozytywnego 
bilansu. Na tym nie poprzesta-
jemy. Liczę, że polskie miasta, 
w  tym Częstochowa, ponownie 
będą mogły korzystać z  unij-
nych środków, dzięki którym 
możliwe będą następne inwe-
stycje zwiększające popular-
ność transportu publicznego.

Zainteresowanie komunikacją 
miejską w dni robocze wzrosło 

o ponad 20%

Z badań wynika, że wzrosła zna-
cząco liczba pasażerów, korzy-
stających z komunikacji miejskiej 
w  dni robocze.   - W  2019 r. było 
to niespełna 103 tys. przejazdów 
dziennie, a  obecnie średnia fre-
kwencja sięga 124 tys., przy 
czym w  samym październiku 
2022 r. w  dni robocze odnoto-
wano niemal 130 tys. przejazdów 
w  przeciętnym dniu roboczym, 
a  w  pojedynczych przypad-
kach sumaryczna frekwencja ze 

wszystkich linii zbliżała się do 
150 tys.! Nie ulega wątpliwości, 
iż zainteresowanie komunikacją 
miejską zdecydowanie wzrosło 
– w  przypadku dni roboczych, 
o  ponad 20% – wylicza Maciej 
Hasik. Frekwencja w  soboty 
wzrosła o  kilkanaście procent, 
a  liczba pasażerów, podróżują-
cych w  niedzielę i  święta spadła 
– może to wynikać z  wprowa-
dzonego w  całej Polsce zakazu 
handlu. Z  pewnością wpływ na 
wzrost liczby podróżujących 
mają wysokie ceny paliw, a także 
inne opłaty eksploatacyjne po-
jazdów prywatnych oraz atrak-
cyjne ceny biletów względem 
pozostałych podwyżek inflacyj-
nych. Miejski Zarząd Dróg w Czę-
stochowie zwraca uwagę również 
na rozbudowę specjalnych stref 
ekonomicznych, w  szczególności 
w  rejonie ulic: Legionów, Stre-
fowej, Kusięckiej, Korfantego, 
Bojemskiego i Ekonomicznej sku-
piających coraz więcej dużych za-
kładów pracy, rozszerzenie oferty 
przewozowej w  Częstochowie 
za sprawą skomunikowania no-
wych odcinków, które w  2019 
r. pozbawione były transportu 
publicznego: północnego od-
cinka ulicy Ludowej, Drogowców, 
Przestrzennej i  zachodniego od-
cinka Piastowskiej, objęcie ko-
munikacją organizowaną przez 
miasto Częstochowę nowych 
miejscowości w  sąsiednich gmi-

nach m.in. Woli Kiedrzyńskiej, 
Wierzchowiska, Wancerzowa 
i  Mstowa, pozwalając skomuni-
kować dodatkowo ponad 7 tys. 
mieszkańców regionu czy dołą-
czenie do grona pasażerów oby-
wateli Ukrainy przebywających 
na terenie miasta. 

Pozytywne prognozy 

Przewiduje się, że głównie za 
sprawą podróży tramwajami, 
które najsprawniej przemiesz-
czają się na osi północ południe 
miasta przy zmianach w  organi-
zacji ruchu spowodowanej du-
żymi budowami w mieście, wzrost 
liczby pasażerów MPK może się 
utrzymać także w kolejnym roku. 
– Z  perspektywy wpływów do 
budżetu miejskiego przewoźnika 
zdziesiątkowanego przez straty 
spowodowane pandemicznymi 
obostrzeniami i  kryzysem na 
rynku energetycznym, powyższe 
dane pozwalają na bardziej opty-
mistycznie niż dotąd patrzenie 
w  przyszłość i  myślenie o  dal-
szym rozwoju przedsiębiorstwa. 
Konieczne jest także dalsze opty-
malizowanie tych rozwiązań, 
które usprawniły sieć komuni-
kacji miejskiej w ostatnich latach 
na terenie Częstochowy i regionu 
częstochowskiego – podsumo-
wuje Maciej Hasik.

 ■ Opr. pn

aktualności

MPK Częstochowa

Liczba pasażerów autobusów  
i tramwajów rośnie!

„Danie Wspólnych Chwil”

KGW ze Starego Cykarzewa realizuje projekt dla seniorów
Koło Gospodyń Wiejskich  
w Starym Cykarzewie znalazło 
się w  gronie stu kół, które za-
kwalifikowały się do programu 
„Danie Wspólnych Chwil”, pro-
wadzonego przez Fundację 
Biedronki. Projekt skierowany 
jest do seniorów, a  jego cel to 
przeciwdziałanie samotności 
osób starszych poprzez zapro-
szenie ich do wspólnego stołu. 

- To już nasze drugie spotkanie 
z  seniorami ze Starego Cyka-
rzewa w  ramach akcji „Danie 
Wspólnych Chwil”, której fun-
datorem jest sieć sklepów Bie-
dronka. Nie jest to tylko danie 
w  sensie posiłku, ale przede 
wszystkim podarowanie sobie 
czasu, spędzenie ze sobą tytuło-
wych wspólnych chwil. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za możliwość 
zorganizowania takiego przed-
sięwzięcia. W  całej Polsce jest 
10 812 Kół Gospodyń Wiejskich, 
ale Fundacja Biedronki wybrała 
do udziału w projekcie tylko 100. 
W  gronie tych stowarzyszeń 
znalazło się takie małe i  stosun-
kowo nowe koło, jak nasze, które 
dopiero funkcjonuje od dwóch 
lat. Jesteśmy więc nieco zaszo-
kowani, ale bardzo wdzięczni 
za tę szansę – mówi przewodni-
cząca koła, Katarzyna Hudysz. 
- Chcemy zachęcić seniorów do 
wyjścia z domu i spędzenia czasu 
z  innymi ludźmi. Obecność osób 
starszych w  lokalnej wspólnocie 

jest niekwestionowaną wartością 
i należy ją wzmacniać. Pragniemy 
zwrócić również uwagę na bardzo 
istotną kwestię prawidłowego 
żywienia osób starszych – do-
daje. Skarbniczka koła pani Alina 
Bojarska zwraca uwagę na to, że 
dawniej na wsiach przed każdym 
domem, wzdłuż drogi, stała ła-
weczka, która była miejscem spo-
tkań sąsiedzkich, a teraz tego nie 
ma. - Po zakończonych pracach 
w  gospodarstwie, ludzie siadali 
na tych ławeczkach i  prowadzili 
rozmowy, dyskusje, wymieniali 
się doświadczeniami. Dziś nie 
ma ławeczek. Zanikła tradycja, 
mieszkańcy wsi spotykają się na 

krótko w  sklepie, w  kościele, na 
przystanku... Wszyscy zapraco-
wani, zabiegani, odseparowani od 
siebie płotami, zamknięci w  do-
mach przed telewizorami. Osoby 
starsze często odizolowane od 
tego, co się dzieje wokół. Celem 
programu Fundacji Biedronki, 
jest przeciwdziałanie samot-
ności, wykluczeniu z  życia spo-
łecznego seniorów, podarowanie 
im możliwości wyjścia z  domu, 
spotkania się ze znajomymi, po-
rozmawiania i  posiedzenia przy 
wspólnym stole i  wspólnym po-
siłku – wyjaśnia.

 Program Fundacji Biedronki 
„Danie wspólnych chwil" jest 

prowadzony we współpracy 
z  Kołami Gospodyń Wiejskich. 
Zakłada on organizowanie raz 
w miesiącu spotkania z seniorami 
przy wspólnym stole. Członkinie 
stowarzyszenia przygotowują 
smaczne i  wartościowe posiłki, 
uwzględniające potrzeby i  pre-
ferencje seniorów. Mogą oni 
wówczas nie tylko skosztować 
pysznego i  zdrowego jedzenia, 
ale mają także możliwość po-
rozmawiać i  wymienić się do-

świadczeniami. Pierwsze takie 
spotkanie gospodynie ze Sta-
rego Cykarzewa zorganizowały 
23 października. Podczas ostat-
niego, które odbyło się w  mi-
nioną niedzielę, 20 listopada, 
zaproszeni goście byli również 
świadkami występów trzech so-
listek ze Studia Piosenki – Ali, 
Oliwii i  Noemi. Kolejne, trzecie 
już z cyklu spotkanie odbędzie się 
w styczniu.

 ■ Paula Nogaj
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WTOREK, 22 LISTOPADA 2022
www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

W redakcji „Życia Częstochowy i Powiatu”

Odwiedziny uczniów  
ze Szkoły Podstawowej nr 26

We wtorek, 22 listopada gościliśmy  

w siedzibie naszej redakcji uczniów 

drugiej klasy Szkoły Podstawowej  

nr 26 w Częstochowie im. Tadeusza 

Kościuszki. Podczas spotkania dzieci 

dowiedziały się, na czym polega praca 

dziennikarza, skąd czerpane są infor-

macje o różnych zdarzeniach i jak wy-

glądają poszczególne etapy powsta-

wania gazety. Tradycyjnie wręczyli-

śmy naszym wyjątkowym gościom 

specjalną pierwszą stronę „Życia Czę-

stochowy i Powiatu” ze wspólnym pa-

miątkowym zdjęciem. 

Dziękujemy za odwiedziny!

Życioludek 
ma dla Was 

zadania:

Znajdź drogę do lasu :)

Hasło:

delec ody kro kan a rynac

Lubię maskotki sonic, tejls, makels, ejmy, silver, szadoł. Jak do-
rosnę zostanę tatuażystką! Lubię bawić sonicem, tejlsem, ejmy, 

naklesem, silverem, szadołem. Lubię malować.
 ⋆ Ada

Lubię rysować i bawić się lego.  
Moją ulubioną zabawą jest zabawa w chowanego.

 ⋆ Oliwia

Lubię koty i chomiki. Mój chomik mieszka pod wanną.  
Mój chomik jest milutki.

 ⋆ Marceli

Moja ulubiona zabawka to konik. Umiem rysować konie.
 ⋆ Zuzia

Ulubiona lekcja: matematyka. Ulubiona gra: w chowanego
 ⋆ Wiktor

Moja ulubiona zabawka to królik. Moje ulubione  
zwierzątko to królik.

 ⋆ Zuzia

Bardzo lubię nagrywać na youtube. Mam kanał kamilos 2021 
 i lubię też grać. Lubię też informatykę.

 ⋆ Kamil

Lubię rysować i bawić się Lego. Lubię się bawić w chowanego.
 ⋆ Weronika

Moja ulubiona zabawka to piesek. Ten piesek jest brązowy.  
Jest miły w dotyku.

 ⋆ Emilka

Chcę być malarką, bo mam talent do malowania.  
Malowanie jest świetne i lubię sport.

 ⋆ Zlata

Lubię grać w zbijaka. Lubię spać. Lubię oglądać Netflix.
 ⋆ Igor

Lubię chodzić na treningi piłki nożnej. Lubię bawić się w berka.
 ■ Krystian

Lubię grać w piłkę nożną. Bardzo lubię uczyć się matematyki.
 ⋆ Szymon

Bardzo lubię bawić się klockami Lego, a najbardziej 
z nich lubię budować domy.

 ⋆ Staś

Bardzo lubię bawić się klockami drewnianymi.  
Buduję z tych klocków domki.

 ⋆ Bartosz

Moim ulubionym przedmiotem w szkole jest matematyka. 
 Lubię chodzić na akrobatykę, skaczę z trampoliny do wody.

 ⋆ Renata

Lubię bardzo tańczyć. Lubię bardzo matematykę.
 ⋆ Maja

Lubię chodzić na treningi piłki nożnej. Lubię bawić się w berka
 ⋆ Tymon

Lubię się bawić z moimi królikami. Moja ulubiona gra to zbijak. 
Gdy ja dorosnę, to ja będę artystką. Moje ulubione zwierzątka to 
króliki. Mój ulubiony sport to pływanie. Lubię z mamą sprzątać. 

Lubię na wakacjach pływać i skakać na basenie.
 ⋆ Wiktoria

Poznali zawód dziennikarza

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 odwiedziły naszą redakcję
Jak wygląda siedziba redakcji„Życia Częstochowy i Powiatu”? O tym przekonały się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki. W miniony poniedziałek 

i wtorek odwiedzili nas kolejno uczniowie klasy II A i II B. Była to wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się, na czym polega zawód dziennikarza i... samemu wcielić się w tę 
rolę. Opowiedzieliśmy dzieciom o tym, jakie obowiązki spoczywają na dziennikarzu, skąd czerpie informacje i jak wygląda jego praca. Zachęciliśmy naszych małych gości 

również do tego, aby napisali swoje pierwsze zdania, które publikujemy na łamach naszej gazety.

Klasa II A

mój debiut 
 w gazecie...

PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA 2022

www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

W redakcji „Życia Częstochowy i Powiatu”Odwiedziny uczniów  ze Szkoły Podstawowej nr 26
W poniedziałek, 21 listopada naszą  redakcję odwiedzili uczniowie drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 26  w Częstochowie im. Tadeusza Ko-ściuszki. Pokazaliśmy naszym wyjąt-kowym gościom, jak wygląda nasza praca, opowiedzieliśmy im o poszcze-gólnych etapach powstawania gazety oraz skąd czerpiemy te wszystkie in-formacje. Uczniowie mogli zadawać pytania, na które z chęcią odpowiada-liśmy. Na koniec otrzymali od nas spe-cjalną pierwszą stronę „Życia Często-chowy i Powiatu” ze wspólnym pa-miątkowym zdjęciem. 

Dziękujemy za odwiedziny!

Życioludek 
ma dla Was 

zadania:
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W redakcji „Życia Częstochowy i Powiatu”

Odwiedziny uczniów  
ze Szkoły Podstawowej nr 26

We wtorek, 22 listopada gościliśmy  

w siedzibie naszej redakcji uczniów 

drugiej klasy Szkoły Podstawowej  

nr 26 w Częstochowie im. Tadeusza 

Kościuszki. Podczas spotkania dzieci 

dowiedziały się, na czym polega praca 

dziennikarza, skąd czerpane są infor-

macje o różnych zdarzeniach i jak wy-

glądają poszczególne etapy powsta-

wania gazety. Tradycyjnie wręczyli-

śmy naszym wyjątkowym gościom 

specjalną pierwszą stronę „Życia Czę-

stochowy i Powiatu” ze wspólnym pa-

miątkowym zdjęciem. 

Dziękujemy za odwiedziny!

Życioludek 
ma dla Was 

zadania:

Znajdź drogę do lasu :)

Hasło:

delec ody kro kan a rynac

W przyszłości chciałabym być fryzjerką, nauczycielką,  
sportowcem i pracować ze zwierzętami. Kocham moją 

świnkę morską Perełkę, moją mamusię i tatusia  
oraz moją całą rodzinę.

 ⋆ Julia

Lubię spędzać czas z rodziną. W przyszłości chcę 
pracować z ludźmi i zwierzętami.

 ⋆ Karolina

Lubię malować i chciałabym być fryzjerką.  
Lubię moje zwierzęta oraz pływać w basenie.

 ⋆ Nikola

Lubię malować i rysować. Lubie też zwierzęta,  
mam dwie świnki morskie i psa. 

 Chciałabym zostać fryzjerką.
 ⋆ Oliwia

Lubię malować farbami. To jest moje hobby.  
Kocham zwierzęta i chcę zostać weterynarzem.

 ⋆ Wiktoria

Lubię malować farbami. Chciałabym zostać malarką.
 ⋆ Amelia

Lubię piłkę nożną i marzę, aby zostać zawodowym 
piłkarzem.

 ⋆ Hania

Lubię piłkę nożną. Moje marzenie to zostać piłkarką. 
 Chciałabym dostać się do drużyny.

 ⋆ Zuzia

W przyszłości chcę zostać żołnierzem  
lub policjantem. Interesuję się muzyką i wojną.

 ⋆ Mariusz

Lubię tańczyć. Chciałabym w przyszłości  
zostać fryzjerką.

 ⋆ Julia

Lubię LEGO, lody, śnieg.  
Chciałbym zostać inżynierem czołgów.

 ⋆ Artur

Chciałbym zostać policjantem. Interesuję się sportem.  
karate i dżudo. Lubię jeść sałatki.

 ⋆ Antek

Lubię boks, pływanie i matematykę oraz muzykę.
 ⋆ Dorian

Lubię grać w piłkę nożną lub w koszykówkę. 
 ⋆ Stefan

Lubię piłkę nożną. Chcę zostać piłkarzem  
i żołnierzem.

 ⋆ Jakub

Poznali zawód dziennikarza

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 odwiedziły naszą redakcję
Jak wygląda siedziba redakcji„Życia Częstochowy i Powiatu”? O tym przekonały się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki. W miniony poniedziałek 

i wtorek odwiedzili nas kolejno uczniowie klasy II A i II B. Była to wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się, na czym polega zawód dziennikarza i... samemu wcielić się w tę 
rolę. Opowiedzieliśmy dzieciom o tym, jakie obowiązki spoczywają na dziennikarzu, skąd czerpie informacje i jak wygląda jego praca. Zachęciliśmy naszych małych gości 

również do tego, aby napisali swoje pierwsze zdania, które publikujemy na łamach naszej gazety.

Klasa ii b

mój debiut 
w gazecie...

PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA 2022

www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

W redakcji „Życia Częstochowy i Powiatu”Odwiedziny uczniów  ze Szkoły Podstawowej nr 26
W poniedziałek, 21 listopada naszą  redakcję odwiedzili uczniowie drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 26  w Częstochowie im. Tadeusza Ko-ściuszki. Pokazaliśmy naszym wyjąt-kowym gościom, jak wygląda nasza praca, opowiedzieliśmy im o poszcze-gólnych etapach powstawania gazety oraz skąd czerpiemy te wszystkie in-formacje. Uczniowie mogli zadawać pytania, na które z chęcią odpowiada-liśmy. Na koniec otrzymali od nas spe-cjalną pierwszą stronę „Życia Często-chowy i Powiatu” ze wspólnym pa-miątkowym zdjęciem. 

Dziękujemy za odwiedziny!

Życioludek 
ma dla Was 

zadania:
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Szkoła na Prusa od lat uczestnicy w europej-
skich projektach, w ramach których,  młodzież 
wyjeżdża na zagraniczne staże. Dotychczas, 
uczniowie kształcący się w zawodach: technik 
automatyk, technik elektronik, technik me-
chatronik, technik geodeta, technik fotografii 
i multimediów doskonalili swoje umiejętności 
zawodowe w zakładach pracy na terenie Nie-
miec i Włoch. Wyjazdy w ramach mobilności 
sprzyjały rozwojowi zarówno praktycznych, 
jak i językowych umiejętności. Młodzi ludzie 
przebywając poza granicami kraju, czynili po-
stępy w zakresie komunikowania się w języku 
angielskim i niemieckim oraz uczyli się podstaw 

języka włoskiego.
Obecnie na realizację czeka nowy projekt, w 
ramach którego szesnastu uczniów Prusa uda 
się do Portugalii, by odbywać staże u tamtej-
szych przedsiębiorców. Mobilność, do której 
rekrutacja rozpoczęła się kilka dni temu plano-
wana jest na wiosnę 2023 r.
Skoro o projektach mowa, warto wspomnieć, 
że w  październiku dwoje nauczycieli z Zespołu 
Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie 
udało się do Lyonu we Francji na wizytę inaugu-
rującą mobilność Erasmus+ pod hasłem: "Me-
eting our European Neighbours". Już wkrótce 
grupa  uczniów przystąpi do prac nad jego re-
alizacją, a jej rezultaty zaprezentuje w czasie 
lutowej wizyty w Modenie we Włoszech.

Uczniowie i  absolwenci klas kształ-
cących się w  zawodzie technik fo-
tografii i  multimediów: Magdalena 
Barchan, Nikola Bubak, Daria Kijanka, 
Nikola Kołodziejczyk, Mikołaj Kry-
gier, Gabriel Sędkowski, Julia Skiba 
oraz Natalia Wilk, 14 października 
br. w  Regionalnym Ośrodku Kultury 
w Częstochowie (galeria ARTFOTO) za-
prezentowali swoje prace, różnorodne 
pod względem rozwiązań wizualnych 
i  doboru technik fotograficznych. Wy-
powiadając się w uniwersalnym języku 
sztuki, jakim jest fotografia, młodzi 
twórcy poruszali rozmaite, często ak-
tualne tematy. Wśród nich przykuwały 
uwagę - skłaniające do głębokiej re-
fleksji - prace ukazujące cykle życia, re-
lacje z  drugim człowiekiem, cierpienie 
najmłodszych i  pogrążone w  nocnej 
ciszy miasto.  Przybyli na wernisaż po-
dziwiali także świat teatru i  mody wi-
dziany przez pryzmat soczewki aparatu 
fotograficznego. 

Umiejętne posługiwanie się wysu-
blimowanym światłem, stonowaną 
kolorystyką, swobodne operowanie 
rekwizytem i symbolem, pokazywanie 
widzowi szerokiej palety emocji za po-
mocą oszczędnych środków wyrazu 
dowodzą, że autorzy prezentowanych 
na wystawie prac, mimo młodego 
wieku, są w  pełni ukształtowanymi 
artystami. 

Prus przyspiesza!
 Miesiące październik i  listopad obfitowały w  wiele nowych inicjatyw 

podejmowanych przez nauczycieli i  uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa 
w  Częstochowie. Były wśród nich szkolne uroczystości i  przedsięwzięcia 
inicjowane przez Samorząd Uczniowski, a  przede wszystkim wydarzenia 
większej rangi, które na długo pozostaną w pamięci szkolnej społeczności. 

Artyści są wśród nas!

W nauce siła!

19 października 2022 roku Zespół 
Szkół im. B. Prusa dołączył do ogól-
nopolskiej kampanii bicia rekordu 
w  czytaniu na przerwie. Akcja po-
legała na czytaniu książek podczas 
przerw międzylekcyjnych w  wy-
branym przez siebie miejscu. 
W  przedsięwzięcie włączyła się 
cała społeczność szkolna, także 
uczniowie przebywający w  tym 
dniu na wycieczce szkolnej oraz na 
zajęciach praktycznych. Młodzież 
zabrała do czytania swoje ulubione 
książki z domu, jak również chętnie 
wypożyczała lektury z  biblioteki 
szkolnej. Uczestnicy wykazali się dużą pomy-
słowością.
Wydarzeniu towarzyszyła akcja „Jesienne 

książkobranie” - znajdź interesującą i  ciekawą 
książkę w  bibliotece na jesienne dni. Wybór 

tytułów był duży, więc każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Na 
bieżąco uzupełniano koszyk 
z  książkami o  kolejne atrak-
cyjne pozycje. Uczniowie mieli 
również okazję obejrzeć wy-
stawkę okolicznościową „Mię-
dzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych 2022”.
Celem obu inicjatyw było za-
chęcenie uczniów do sięgania 
po książkę w  każdej sytuacji 
i każdym miejscu. Była to III Mię-
dzynarodowa edycja VII Ogól-
nopolskiej akcji realizowanej 
w  ramach Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii 
społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

"Biblioteczne rarytasy"

Dzieje się w Prusie! 
I.C.

Do placówki zawitali zawodnicy KOS 
Victoria Częstochowa: Karol Tomczyk, 
Eryk Krupa oraz Ignacy Idzikowski. 
Ostatni z wymienionych jest absol-
wentem Miejskiego Przedszkola nr 
29. Młodzi sportowcy czytali dzieciom 
książeczkę pt. „Kicia Kocia gra w piłkę”, 
opowiedzieli o swoich zajęciach zawo-
dowych i zadawali dzieciom pytania, 
chcąc się dowiedzieć, ile wiedzą one  
o piłce nożnej. W wydarzeniu wziął 
udział również Wojciech Kasiński, 
prezes KOS Victoria Częstochowa. 

 ■ Paula Nogaj

Miejskie Przedszkole nr 29

„Kiedy dorosnę będę...”
W Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie, które zlokalizowane jest przy  

ul. Osada Młyńska 1 odbyło się w minioną środę, 16 listopada, wydarzenie  
edukacyjne w ramach projektu „Kiedy dorosnę będę... – Przedszkolak poznaje  

zawody".
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Ekologia to trend ostatnich lat, 
nie tylko w  modzie, żywieniu 
czy segregacji odpadów, ale 
również w  edukacji. Budowanie 
świadomości młodego pokolenia 
w  oparciu o  poszanowanie na-
tury jest kluczowym elementem 
w  dobie globalnego ocieplenia. 
Chociaż temat jest istotny, to 
z  drugiej strony może wydawać 
się trudny i  nudny dla dzisiej-
szej młodzieży. Często sprawy 
globalne są zbyt abstrakcyjne 
dla młodego człowieka, a  dzia-
łania proekologiczne wydają się 
być czymś, co nie dotyczy naj-
bliższego otoczenia i  w  gruncie 
rzeczy nie ma istotnego wpływu 
na otaczającą nas przyrodę. Ale 
czy na pewno?

Nauczyciele V Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w  Częstochowie 
postanowili nieco zmienić 
sztampowe podejście do te-
matu ekologii, tworząc innowa-
cyjny projekt unijny PO WER 
Ponadnarodowa mobilność 
uczniów pt. „Lokalnie czy glo-
balnie pomagać przyrodzie za-
wsze jest fajnie”. Autorkami 
projektu są: mgr K. Michalik, mgr  
D. Tomecka oraz mgr M. Ouali-Su-
checka. Przedsięwzięcie zakłada 
dwa wyjazdy 18-osobowej grupy 
młodzieży do szkoły partnerskiej 
we Włoszech, do miejscowości 
Gioia del Colle (prowincja Bari). 

Przed przystąpieniem do mobil-
ności uczniowie V LO wzięli udział 
w  wycieczce do Ojcowskiego 
Parku Narodowego, w lekcji przy-
rody w  Muzeum Częstochow-
skim, w  targach pszczelarskich 
podczas corocznych Dożynek 
Jasnogórskich oraz w  warsz-
tatach tanecznych, wokalnych, 
aktorskich i w kursie języka wło-
skiego. Zajęcia prowadzone były 
przez specjalistów w  dziedzinie: 
tańca, śpiewu, aktorstwa oraz 
języka włoskiego: p. K. Kalatę,  
p. D. Tomecką, p. M. Syposz, p. 
W. Kowalskiego oraz p. J. Kuli-
gowską-Woszczynę. Ponadto 
uczniowie pod opieką mgr K. Mi-
chalik zaprojektowali i  przygo-
towali stroje do przedstawienia. 
Tak przygotowane „Mickiewi-
czaki” wraz z  opiekunami (mgr 
M. Witek, mgr K. Michalik,  
mgr D. Tomecką, mgr M. Ouali-
-Suchecką) wyruszyły z  misją ra-
towania przyrody do Włoch. 

W  ramach pobytu młodzież  
brała udział w  lekcjach: biologii, 
chemii, zajęciach komputero-
wych, a  także warsztatach ta-
necznych. Ponadto uczniowie 

i  nauczyciele ze szkół part-
nerskich mieli okazję zwie-
dzić rezerwat przyrody 
Torre Guaceto, gdzie wraz  
z  przewodnikiem podziwiali 
piękno natury, niezmąconej de-
strukcyjną działalnością czło-
wieka. W  czasie spaceru po 
rezerwacie młodzież poznała za-
grożone gatunki roślin i zwierząt 
oraz miała szansę wykąpać się 
w  krystalicznie czystej wodzie 
Morza Śródziemnego. Sprzyja-
jąca aura oraz piękno otaczającej 
przyrody na pewno zmusiła do 
refleksji nad skutkami global-
nego ocieplenia i  niszczącego 
wpływu człowieka na takie uni-
kalne miejsca. Jak się okazuje 
i  tu można się spotkać ze zjawi-
skiem destrukcji przyrody w  po-
staci plastikowych odpadów  
w  morzu i  na plaży. Młodzież V 
LO nie przeszła obojętnie obok 
tego zjawiska i  spontanicznie 
zorganizowała akcję sprzątania 
rezerwatu. Na szczęście w  Torre 
Guaceto wszędzie można znaleźć 
kosze do segregacji odpadów, co 
znacznie ułatwiło pracę.

Kolejna wycieczka to zwie-
dzanie bajkowej jaskini Grotte di 
Castellana. To tam można poczuć 
się jak w  baśni z  dzieciństwa. 
Niesamowite kształty w  po-
staci wyrzeźbionych przez na-
turę stalagmitów i  stalaktytów 
tworzą niesamowite wrażenie 
na długo pozostające w pamięci.  
W  czasie spaceru z  przewodni-
kiem młodzież dowiedziała się, 
że w  grocie nie można dotykać 
skał, gdyż powoduje to proces 
chemiczny prowadzący do czer-
nienia i zanieczyszczenia jaskiń. 
Podobnie jak w  Ojcowskim 
Parku Narodowym można tu też 
spotkać będące pod ochroną 
nietoperze. 

Założeniem projektu było rów-
nież poznanie kultury Włoch, 
dlatego kolejna wycieczka od-
była się do Bari - stolicy regionu, 
gdzie uczestnicy mobilności 
skosztowali tradycyjnej focacci, 
zaobserwowali jak tradycyjnie 
wyrabia się ciasto na makaron 
orecchiette oraz zwiedzili Ka-
tedrę św. Sabina i Bazylikę św. Mi-
kołaja. Niewątpliwą atrakcją była 
kolejna wyprawa do Polignano 
a Mare. Degustacja kuchni apulij-
skiej, a także spacer wzdłuż jednej  
z najpiękniejszych plaż Cala Lama 
Monachile z  widokiem na zapie-
rający dech w piersiach wąwóz to 
krótka rekomendacja tego prze-
pięknego miejsca na mapie Apulii.

Wszystkie w/w  działania 
miały na celu poznanie zagro-
żonych gatunków flory i  fauny, 
a  także zmuszenie do refleksji 
jak pomóc umierającej planecie. 
Jak wspomniano wcześniej kon-
cepcja przedsięwzięcia zakładała 
pomoc naturze w  niestandar-
dowy sposób, a mianowicie przez 
sztukę. Z racji tego, że na terenie 

V LO działa zespół musicalowy 
MICK ART GROUP oraz do 
szkoły uczęszcza wielu uzdolnio-
nych artystycznie uczniów, zro-
dził się pomysł na wykorzystanie 
tych umiejętności do przekazu 
treści ekologicznych. Wiadomo 
nie od dziś, że sztuka otwiera 
drzwi do ludzkich serc i pokazuje 
to, co czasami trudno przekazać 
słowami, jednocześnie robiąc to 
w  sposób atrakcyjny, przyciąga-
jący uwagę widza. Spektakl mu-
zyczny pod tytułem  „ Local help 
or global help nature needs it eve-
rywhere” inspirowany był filmem 
animowanym Vaiana: Skarb 
Oceanu Walta Disneya. Twórcą 
widowiska była mgr D. Tomecka. 
Główna postać przedstawienia 
to potężna bogini Te Fiti, która 
stworzyła ląd i  całą naturę. Nie-
stety na jej drodze staje demon 
ognia i ziemi - Te Ka, zamieniając 
ją w głównego antagonistę i spra-
wiając, że   świat doznaje znisz-
czenia, które opanowuje całą 
ludzkość. Na szczęście dzięki 
wielkiej sile  i  ogromnemu sercu 
bogini Te Fiti udaje się pokonać 
złego demona, przywrócić swą 
dawną postać i  uratować świat 
od zagłady.

W  spektaklu rozbrzmie-
wała muzyka z  filmu Vaiana. 
Nie zabrakło również znanych 
utworów „Earth song” oraz „Heal 
the World” Michaela Jacksona 
oraz „River” Krystiana Ochmana. 
Młodzi artyści prezentowali 
się w  takich stylach tanecznych 
jak: Modern Jazz, Hip Hop oraz   
w  brazylijskiej sztuce walki 
Capoeira. Przedstawienie mu-
zyczne przy współpracy ze szkołą 
partnerską we Włoszech zostało 
wystawione w teatrze Rossiniego 
w Gioia del Colle. Zaproszeni go-
ście (rodzice, nauczyciele, miesz-
kańcy, a  także przedstawiciele 
lokalnych władz) mieli szansę 
podziwiać nie tylko kunszt ak-
torski, ale również taneczny 
i  wokalny uczniów ze szkól part-
nerskich w Polsce i we Włoszech. 
Na finał artyści wraz z  włoską 
młodzieżą przygotowali i  zatań-
czyli popularny włoski taniec lu-
dowy Pizzica, charakterystyczny 
dla regionu Apulii. Nie zabrakło 
także polskiego akcentu – Polo-
neza, który wspólnie zaprezento-
wała młodzież z Polski i Włoch.

Występ dla międzynarodowej 
publiczności był wielkim suk-
cesem dla V LO. Młodzi artyści 
zebrali gromkie brawa, a  także 
liczne gratulacje. Miejmy na-
dzieję, że sztuka wzbudziła  
w  widzach poczucie świado-
mości ekologicznej, nadziei na 
ocalenie piękna otaczającej nas 
przyrody, ale także skłoniła 
do refleksji w  kwestii ochrony 
zagrożonych gatunków roślin  
i  zwierząt w  dobie globalnego 
ocieplenia.

edukacja

V LO im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

Lokalnie czy globalnie pomagać przyrodzie  
zawsze jest fajnie!
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Społeczna Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Zbigniewa Herberta w 
Częstochowie  zwana „Młodym 
Herbertem”, to młodsza siostra 
najlepszego częstochowskiego 
liceum ogólnokształcącego. 
Powstała w 2019r. z inicjatywy 
ówczesnej dyrekcji szkoły i ro-
dziców uczniów. Organem  
prowadzącym szkołę jest Sa-
modzielne Koło Terenowe Nr 
56 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego, organizacja po-
żytku publicznego. Siedzibą 
szkoły jest budynek przy ul. 
Kościelnej 53/63 gdzie 
mieszczą się klasy I-VI oraz  
ul. Rejtana 7, gdzie uczą się 
klasy VII-VIII.

Młody Herbert, to pierwsza Bu-
dząca Się Szkoła w Częstochowie, 
szkoła przyjazna Uczniom i Na-
uczycielom. Wspieramy transfor-
mację kultury szkolnej opartej na 
rozwoju potencjału, czyli od na-
uczania do uczenia się. 

Pracujemy w małych grupach, 
nie mamy w szkole dzwonków. 
Nasze sale lekcyjne bardziej przy-
pominają dziecięce pokoje niż 
szkołę. Każda sala posiada kanapę 
na której dziecko może odpocząć 

w czasie zajęć. Zajęcia rozpoczy-
namy o 8.30, tak aby nasze dzieci 
zdążyły się rozbudzić. Po zaję-
ciach lekcyjnych rozpoczynają się 
bloki zajęć pozalekcyjnych. Naj-
popularniejsze z nich to zajęcia: 
kulinarne, plastyczne, informa-
tyczne, sensoryczne, warsztaty 
bajkopisarstwa, przyrodnicze, gry 
bez prądu. 

W szkole stosujemy Pozytywną 
Dyscyplinę, jako demokratyczne 
narzędzie wychowawcze oraz 

Myślenie Krytyczne, jako narzę-
dzie dydaktyczne, które pomaga 
nam w analizie informacji oraz 
uczy myślenia wolnego od presji. 
Uczymy naszych uczniów sza-
cunku do siebie i innych, odkry-
wamy i wspieramy ich talenty. 
Uczymy ważnych kompetencji ży-
ciowych takich jak asertywność, 
odpowiedzialność, sprawczość. 

Oceniamy kształtująco, czyli 
dajemy naszym uczniom i ich ro-
dzicom informację zwrotną         w 

postaci wiadomości w jakim 
stopniu uczeń opanował dane 
zagadnienia, w czym jest mocny 
oraz nad czym jeszcze musi po-
pracować. Informacja, która 
zawiera w sobie wiele wartościo-
wych wskazówek a nie jest tylko 
oceną cyfrową.

Na zajęciach pracujemy me-
todami aktywizującymi. Reali-
zujemy projekty indywidualne 
związane z własną ścieżką roz-
woju ucznia oraz projekty szkolne, 

które wspólnie tworzymy       a na-
stępnie prezentujemy.

Jesteśmy małą szkołą, wszyscy 
się znamy, żadne dziecko nie 
przemknie nam niezauwożone.

Nasze dzieci kochają szkołę, 
czują się w niej bezpieczne, nie 
chcą niej wychodzić.

Mamy świadomość, że nasza 
szkoła jest inna niż wszystkie i że 
to właśnie my zmieniamy polską 
edukację. 

 ■ Materiał prasowy SSP nr 2 
 im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie  

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Placówka zwana „Młodym  Herbertem”

Kolekcja Piotra Kuźnika

Wizyta uczniów w Muzeum Stomatologii
Kolejną grupą uczniów, która 
odwiedziła Muzeum Stomato-
logii Piotra Kuźnika byli 
uczniowie ze szkoły społecznej 
im. Zbigniewa Herberta. Mło-
dzieży towarzyszyli 
nauczyciele m.in. Daria Mi-
lewska, Barbara Piotrowska, 
Ewelina Mraz, Kamila Drzazga, 
Kinga Kulejewska, Anita Wior-
kiewicz, Joanna Staniewski 
Nowak oraz Ludwika Ścibisz, 
która prowadzi w  szkole za-
jęcia " A  to ciekawe". Na 
zakończenie spotkania 
uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy.

Piotr Kuźnik, pasjonat i  ko-
lekcjoner, opowiadał swoim 
gościom, którzy odwiedzili Mu-
zeum Stomatologii o  zgroma-
dzonej przez siebie kolekcji, 
która jest naprawdę imponująca 
- liczy kilka tysięcy eksponatów. 
Wśród zebranych przedmiotów 
znajduje się najstarszy zacho-
wany w  Polsce rentgen sto-
matologiczny z  ok. 1910 roku. 
Ciekawa jest również kolekcja 
foteli, w  której znajduje się m.in. 
stanowisko z  przełomu XIX i  XX 
wieku z  typową dla tego okresu 
wiertarką z  napędem nożnym, 
która nadal jest sprawna, ale spo-

kojnie - nie jest używana w  gabi-
necie przez pana Piotra. Wśród 
historycznych przedmiotów są 
również proszki i pasty do zębów 
w  porcelanowych opakowaniach. 
Z powodu wielokrotnego otwie-
rania pasty niestety wietrzały 
i  robiły się twarde, producenci 
postanowili coś wymyślić. Ktoś 
zauważył, że malarze mają farby 
zapakowane w  tubki. Tak samo 
firma Colgate przełożyła w  1856 
roku pasty do takich opakowań. 
Pan Piotr posiada także pudełko, 

które zawiera substancje służące 
kiedyś do znieczuleń. Uczniowie 
z  ciekawością i  ogromnym zain-
teresowaniem słuchali opowieści 
i  anegdotek pana Piotra. Na za-
kończenie spotkania gospodarz 
podziękował uczniom i  nauczy-
cielom za przybycie do Muzeum 
Stomatologii.

 ■ Teresa Szajer

Muzeum Stomatologii to po-
dróż w czasie, która pokazuje 
jak wyglądały gabinety sto-
matologiczne i higiena jamy 
ustnej przed laty. Czy wiecie 
Państwo kto jest patronem 
stomatologii? Jak wyglą-
dały instrumenty medyczne 
w okresie rzymskim? Co było 
pierwszym materiałem do 
wypełnień w zębach? Czy na-
rzędzia dentystyczne z okresu 
międzywojennego znacznie 
różniły się od współczesnych? 
I wreszczcie w jakich smakach 
były proszki do zębów w la-
tach 20-tych ubiegłego wieku? 
Odpowiedzi na te oraz więcej 
pytań odnajdą Państwo na 
wystawach Muzeum Stomato-
logii, stronie internetowej :
www.muzeumstomatologii.pl
oraz fanpage'u na Facebooku.
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Częstochowa

Został aresztowany za narkotyki 
i kradzież prądu

Szokujące kulisy sprawy

Zatrzymali mężczyznę, który 
śmiertelnie pobił 39-latka

Policjanci z  Częstochowy zatrzy-
mali 30-letniego przestępcę, 
który był poszukiwany dwoma li-
stami gończymi i  nakazem 
doprowadzenia. Mężczyzna od-
powie za posiadanie narkotyków 
i nielegalny pobór prądu.

- Kryminalni z Referatu Poszukiwań 
i  Identyfikacji Osób Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie uzyskali 
informację o  30-letnim przestępcy 
ukrywającym się przed wymiarem 
sprawiedliwości na terenie Często-
chowy. Do tej pory ukrywał się poza 
granicami kraju za spowodowanie 
wypadku, kierowanie pojazdem 
w  stanie nietrzeźwości, naruszenie niety-
kalności cielesnej policjanta, kierowanie 
gróźb karalnych i krótkotrwałe użycie po-
jazdu – informuje Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie.

Przestępca wrócił do Polski, ale zmienił 
swój wygląd. Osiadł się w  Częstochowie 
i  dalej unikał kontaktu z  wymiarem spra-
wiedliwości. Policjantom udało się dotrzeć 
na trop mężczyzny. Poszli do jego miesz-
kania, ale on nie otworzył drzwi. Mundu-

rowi musieli użyć siły by wejść do środka. 
Mężczyzna podczas zatrzymania posiadał 
przy sobie 20 działek dilerskich metamfe-
taminy. Ponadto, lokal, w  którym się znaj-
dował został nielegalnie przyłączony do 
instalacji elektrycznej z pominięciem urzą-
dzeń pomiarowych.

30-latek znajduje się aktualnie w  wię-
zieniu. Spędzi tam najbliższe 1,5 roku. Za 
posiadanie narkotyków, grozi mu do 3 lat 
więzienia, a za kradzież prądu kolejne 5.

 ■ Nl

Ryszard B., 27-letni miesz-
kaniec Częstochowy bez 
stałego miejsca zamiesz-
kania w  pustostanie przy 
ul. Wolności miał brutalnie 
pobić 39-letniego męż-
czyznę. Z ustaleń śledczych 
wynika, że uderzał go rę-
kami i  siekierą po całym 
ciele i głowie. Wielokrotnie 
uderzał w  niego również 
metalową rurką, a  także 
drewnianą belką po głowie 
i  plecach. Ustalono nawet, 
że rozbił na jego głowie szklaną bu-
telkę. Znamy prawdopodobny motyw 
sprawcy.

W  piątek, 18 listopada oficer dyżurny 
otrzymał zgłoszenie o  nieprzytomnym 
mężczyźnie odnalezionym przy pusto-
stanie w  centrum miasta. – Po przybyciu 
na miejsce policjanci z  „jedynki” podjęli 
reanimację mężczyzny, jednak jego życia 
nie udało się uratować. Osoby, które zgła-
szały interwencję oraz przebywały w  tym 
miejscu były nietrzeźwe, w  związku z  po-
wyższym zostały doprowadzone do izby 
wytrzeźwień, by następnego dnia móc 
z  nimi wykonać czynności procesowe. 
Żadna z  nich nie potrafiła powiedzieć, co 
się stało i  jak doszło do tego tragicznego 
w  skutkach zdarzenia – informuje KMP 
w Częstochowie.

Kryminalni z  Komisariatu I  dotarli do 
potencjalnych świadków zdarzenia, co 
pozwoliło im wytypować, a  następnie wy-
tropić i  zatrzymać sprawcę pobicia 39-
latka. Jak się okazało, poprzedniego dnia 

przy alei Wolności między 39-latkiem, 
a jego oprawcą doszło do nieporozumienia. 
27-letni Ryszard B., mieszkaniec Często-
chowy bez stałego miejsca zamieszkania 
zaatakował i  dotkliwie pobił 39-latka, po 
czym pozostawił bez pomocy.  – Ryszard 
B. został przesłuchany przez prokura-
tora. Nie przyznał się do zarzucanego mu 
przestępstwa. Zaprzeczył, jakoby miał 
użyć przemocy wobec pokrzywdzonego. 
Według jego wersji, kiedy przybył do tego 
budynku, pokrzywdzony był już pobity. 
Prokurator nie dał jednak wiary jego wy-
jaśnieniom, ponieważ są sprzeczne z  po-
zostałymi zebranymi dowodami. Wystąpił 
więc do sądu z  wnioskiem o  tymczasowe 
aresztowanie mężczyzny, a  Sąd Rejonowy 
uwzględnił ten wniosek i  zastosował 
wobec niego tymczasowe aresztowanie 
na 3 miesiące – dodaje prokurator. Praw-
dopodobnym motywem pobicia było to, że 
pokrzywdzony miał pomóc Ryszardowi B. 
w kradzieży w jednym z dyskontów, jednak 
w trakcie 39-latek postanowił się wycofać, 
o co sprawca miał do niego pretensje.

 ■ Pn

29-latek był poszukiwany listem gończym

Nie chciał do więzienia,  
więc schował się… do łóżka
29-latek, który był poszukiwany listem 
gończym został zatrzymany przez kry-
minalnych z  Referatu Poszukiwań 
i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej 
Policji w  Częstochowie. Nic nie byłoby 
w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że gdy 
policjanci weszli do mieszkania, które 
mężczyzna zajmował, znaleźli go… 
w  skrzyni łóżka. Kryjówka okazała się 
nie dość dobra i 29-latek trafił za kratki.

Do zatrzymania mężczyzny doszło na te-
renie województwa świętokrzyskiego. 29-
latek ścigany był przez krakowski sąd do 
odbycia 4,5 roku więzienia za przestępstwo 
popełnione w  2020 roku pod Miechowem 
(woj. małopolskie). Gdy częstochowscy poli-
cjanci weszli do mieszkania które zajmował, 
znaleźli go… w  skrzyni łóżka. Mężczyzna 
trafił już za kratki. – Kryminalni zajmujący 
się poszukiwaniem osób ukrywających się 
przed organami ścigania codziennie pro-
wadzą szereg czynności, by przestępcy 
ponieśli konsekwencje swoich czynów. 
18 listopada wpadli na trop 29-latka, który 
ukrywał się na terenie województwa świę-
tokrzyskiego. Mężczyzna słysząc, że do 

mieszkania weszli policjanci, postanowił 
się ukryć. O  tym, że nie uniknie odpowie-
dzialności za swoje czyny przekonał się, gdy 
policjanci wyciągnęli go ze skrzyni łóżka 
i założyli na ręce kajdanki. Mężczyzna trafił 
już do więzienia. Decyzją sądu 29-latek 
miał do odbycia karę 4,5 roku więzienia za 
przestępstwo, którego dopuścił się w 2020 
roku wspólnie z  3 innymi swoimi kolegami 
w  powiecie miechowskim. Cała czwórka 
usłyszała wtedy zarzut bezprawnego po-
zbawienia wolności ze szczególnym udrę-
czeniem 20-letniego wówczas mężczyzny 
– informuje Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie.

 ■ Pn

Tragedia na Rakowie

15-latek zaatakował rodziców nożem
Tragedia na Rakowie. Rodzice zostali 
zaatakowani przez własnego syna. 
Obydwoje trafili do szpitala. Policja 
bada przyczyny zdarzenia.

20 listopada około godziny 21:40 Ko-
menda Miejska Policji w  Częstochowie 
otrzymała zgłoszenie, że w  jednym 
z mieszkań w dzielnicy Raków dwie osoby 
zostały ranione nożem. Okazało się, że 
ataku dokonał 15-letni chłopak.

– Zaatakował nożem swoją matkę, a  na-
stępnie ojca, który stanął w  jej obronie. 
Rodzice chłopaka z  ranami ciętymi i  kłu-
tymi trafili do szpitala – poinformowała 
rzecznik KMP w  Częstochowie podkomi-
sarz Sabina Chyra-Giereś.

Obrażenia nie zagrażają życiu poszkodo-
wanym. Policja pod nadzorem prokuratora 
ustala przebieg i  okoliczności zdarzenia. 
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że za-
równo rodzice jak i nieletni byli trzeźwi.

 ■ Nl

Policja ostrzega

Zbliżają się promocje  
– uważaj na oszustów
Zbliża się czas różnego rodzaju pro-
mocji i  wyprzedaży. To okres 
wzmożonej aktywności internetowej, 
jeśli chodzi o  zakupy „online”. Portale 
aukcyjne, sklepy internetowe czy 
oferty w  social mediach będą prze-
ścigać się w  jak najkorzystniejszych 
ofertach. Pamiętajmy, aby w tym czasie 
zachować zdrowy rozsądek, zadbać 
o  swoje poufne dane i  nie paść ofiarą 
cyberprzestępców – apeluje policja. 

Pamiętajmy, aby w  wirze promocyjnych 
zakupów nie stracić zdrowego rozsądku 
i  nie stać się ofiarą cyberprzestępstwa. 
Stosując się do kilku podstawowych zasad 
zamieszczonych poniżej, zwiększamy swoje 
bezpieczeństwo w internecie:
• wybierajmy te platformy i te sklepy, które 

cieszą się dobrymi opiniami klientów,
• szczególną uwagę zwracać na to, czy 

cena towaru nie wydaje się zbyt atrak-
cyjna  – oszuści często kuszą kupujących 
bardzo niską ceną,

• pamiętajmy, że sklep internetowy jak 
każda inna firma, musi posiadać numer 
telefonu stacjonarnego, adres i  dane re-
jestracyjne – np. numery  NIP  i  REGON. 
Powinien być też zamieszczony nr KRS 
(Krajowy Rejestr Sądowy), który można 
zweryfikować online,

• sprawdzajmy datę uruchomienia sklepu 
internetowego (im dłużej sklep funkcjo-
nuje, tym większą mamy pewność, że jest 
bezpieczny),

• dokonując płatności za zakupy nie korzy-
stajmy z linków otrzymanych od niepew-
nych, nieznanych platform,

• nikomu i  nigdy nie udostępniajmy na-
szych haseł i  loginów do bankowości in-
ternetowej,

• korzystając z  portali aukcyjnych, za za-
kupy, jeśli to możliwe wybierajmy opcję 
płatności za pobraniem,

• przejrzyjmy fora internetowe i  za-
poznajmy się z  komentarzami  innych 
klientów na temat tego sprzedawcy in-
ternetowego  – wybierajmy te sklepy, 
które cieszą się największą liczbą pozy-
tywnych opinii,

• dokładnie sprawdzajmy wiadomości, 
jakie otrzymujemy w  toku płatności mo-
bilnych i czytajmy, na co wyrażamy zgodę, 
i jaki przelew potwierdzamy.

Jedną z  częściej stosowanych przez cy-
berprzestępców metod jest przejmowanie 
kont na portalach społecznościowych i po-
przez podszywanie się pod naszego zna-
jomego lub członka rodziny, wyłudzanie 
kodów do realizacji szybkich płatności bez-
gotówkowych.

 ■ Pn
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Nie warto się spieszyć

Widzisz fotoradar? Zwolnij!
Każdy kierowca widział w  swoim 
życiu fotoradar. Mimo świadomości 
jego wyglądu, zdarza nam się zapo-
mnieć o  jego istnieniu, a  stopa 
magicznie przyspiesza i  czasami jest 
już za późno, by się wycofać. Co 
zrobić, gdy fotoradar uwieczni nasz 
błąd? Gdzie należy zapłacić mandat?

Po wykonaniu zdjęcia przez fotoradar 
trafia ono do Centralnego Systemu 
Przetwarzania, w  którym gromadzi 
się dane o  naruszeniach. Następnie 
Główny Inspektorat Transportu Drogo-
wego (GITD) uzyskuje dane właściciela 
auta z  Centralnej Ewidencji Pojazdów. 
Kolejnym krokiem jest wysłanie przez 
Inspektorat wezwania do wskazania 
osoby, która kierowała pojazdem. Na 
właścicielu pojazdu ciąży obowiązek wy-
pełnienia jednego z  trzech oświadczeń. 
Może przyznać się, że to on kierował, 
przyjąć mandat lub tego nie zrobić. Po-
siadacz samochodu może też wskazać, 
komu powierzył auto do kierowania 
lub używania w  czasie, kiedy doszło do 
złamania przepisów. Właściciel samo-
chodu może także nie podać danych 
kierującego pojazdem, przyjąć mandat 
za niewskazanie lub tego nie zrobić. 
Potem wniosek trafia do CANARD (Cen-
trum Automatycznego Nadzoru nad Ru-
chem Drogowym). który może wystawić 
mandat za przekroczenie prędkości lub 
niewskazanie kierującego, bądź wyśle 
mandat do osoby wskazanej. Jeśli wła-
ściciel samochodu odmówi przyjęcia 

mandatu lub upłynął termin na jego na-
łożenie, sprawa trafia do sądu. 

W  2021 roku pół tysiąca fotoradarów 
należących do GITD wykryło ok 1,5mln 
naruszeń. W  znacznej większości doty-
czyły one przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości. 6200 przypadków dotyczyło 
przekroczenia dopuszczalnej prędkości 
o  ponad 50 km/h w  obszarze zabudo-
wanym. Według nowego taryfikatora, 
cena mandatu wzrasta do 1500zł, gdzie 
wcześniej wynosiła 400 do 500zł. 

Mandat wynikający z  przekroczenia 
prędkości wykrytej przez fotoradar po-
winien być wystawiony w ciągu 180 dni 
od momentu, kiedy dane z  tego urzą-
dzenia trafią do komputera funkcjona-
riuszy policji. Może się jednak zdarzyć, 
że mandat przychodzi z  opóźnieniem. 
W  takiej sytuacji Inspekcja Transportu 
Drogowego nie ma możliwości wy-
stawienia mandatu, ale urząd może 
skierować sprawę do sądu. Ten może 
orzec konieczność zapłacenia grzywny. 
Według Kodeksu wykroczeń mandat 
przedawnia się w ciągu roku od przekro-
czenia przepisów. Wtedy nie należy się 
martwić dodatkowymi kosztami. 

Wykroczenie, jakim jest przekroczenie 
prędkości należy uregulować w  czasie  
7 dni od nałożenia kary. Jednym ze spo-
sobów opłaty jest korzystanie z  ban-
kowości elektronicznej i  dokonanie 
przelewu. Numer konta znajduje się na 
mandacie. Poza tym płatności można 
dokonać w banku lub na poczcie. 

Nieostrożność może kosztować 

15 punktów to nowy standard? 
Przepisy już obowiązują
Święta coraz bliżej, inflacja idzie w górę, 
nie warto więc dokładać sobie zmar-
twień i  lepiej zadbać o  portfel. Oprócz 
stanu konta należy zabezpieczyć drogi, 
bo to właśnie o nie się rozchodzi. Ci mniej 
ostrożni muszą liczyć się z  karą wyno-
szącą nawet 15 punktów karnych! 

Najcięższe wykroczenia drogowe będą 
obarczone karą w  wysokości 15 punktów. 
Dla tych mniej ostrożnych może być to jed-
noznaczne z  zabraniem prawa jazdy. Man-
daty za przekroczenie prędkości powyżej 
71km/h mogą wynieść do 2500zł. Recydy-
wiści muszą liczyć się z podwojeniem kary. 

Czego nie należy robić, żeby zapewnić 
sobie czyste konto? 

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracyjnych przewiduje 
21 najcięższych wykroczeń drogowych. 
To między innymi: kierowanie pojazdem 
mechanicznym w  stanie nietrzeźwości, po 
użyciu alkoholu lub pod wpływem środków 
odurzających; nieudzielenie pomocy ofiarom 
wypadku; używanie pojazdu w  sposób za-
grażający bezpieczeństwu osoby znajdującej 
się w  pojeździe lub poza nim; omijanie po-
jazdu, który jechał w  tym samym kierunku, 
lecz zatrzymał się w  celu ustąpienia pierw-
szeństwa pieszemu;niezastosowanie się do 
sygnałów świetlnych;jazda autostradą lub 
drogą ekspresową w  kierunku przeciwnym 

niż wynikający z  ustawy lub znaków drogo-
wych;przewożenie więcej niż dwojga dzieci 
w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.  
 
Poza punktami należy się liczyć z wysokością 
mandatów. Te mogą wynieść naprawdę dużo. 
Zwłaszcza recydywiści powinni uważać, 
żeby nie popełnić tego samego błędu dwa 
razy. Wtedy kwota się podwaja!

Nowe przepisy nie oszczędzają kierowców. 
Wystarczy dwukrotnie zostać zatrzy-
manym za jazdę z  telefonem i  pozbywamy 
się prawa jazdy! Wtedy konieczne jest 
powtórzenie egzaminu teoretycznego 
i  praktycznego. Te znowu nie są najtańsze 
a  i  terminy oczekiwania stale się wydłu-
żają. Jeśli zależy Ci na możliwości co-
dziennej jazdy - bądź rozsądny!

Jeszcze bardziej ostrożni muszą być młodsi 
kierowcy, którzy to mogą wykorzystać limit 
zaledwie 20 punktów karnych. 

Od września tego roku obowiązuje brak 
możliwości uczestniczenia w  organizowa-
nych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu 
Drogowego szkoleniach redukujących 
punkty karne. 

Ponadto ważność punktów wynosi teraz  
2 lata, a  nie rok, tak jak wcześniej. Ich dłu-
gość uzależniona jest nie od dnia popeł-
nienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia 
mandatu. Spieszyć się więc warto, ale tylko 
z płaceniem!
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Zima czeka już za rogiem. 
Spóźnialskim przypomi-
namy, że najwyższy czas 
zmienić opony! Jeśli nie 
straszne ci śliskie na-
wierzchnie, zadbaj o  swój 
portfel. Mandat może po-
ważnie zaskoczyć domowy 
budżet. 

Podczas wycieczek w  grudniu 
i  styczniu warto zaopatrzyć 
się w  opony zimowe. Większa 
przyczepność, stabilność oraz 
kontrola, brak zmartwień 
o twardnienie opony na chłodzie 
- to zdecydowane plusy jakie 
niesie za sobą wizyta u  wulka-
nizatora! Oprócz tych oczywi-

stych zalet, jakie daje wymiana 
opon, należy pamiętać, że rów-
nież przyniesie to korzyści dla 
portfela. A dlaczego? Tak mówią 
przepisy! 

Według danych policji 
w  grudniu zeszłego roku do-
szło do 1702 wypadków. W  wy-

niku tego zmarło 155 osób, 
a  1943 zostało rannych. Choć 
to dane z  jednego miesiąca, są 
one naprawdę wysokie. Część 
wypadków spowodowana była 
niedostosowaniem prędkości 
do warunków ruchu, niezacho-
waniem ostrożności czy też 
niesprawnością techniczną po-
jazdu. Zmiana opon nie zapewni 
stuprocentowego bezpieczeń-
stwa, ale może wpłynąć na jego 
zwiększenie. 

Względy ostrożności są bardzo 
ważne. Należy pamiętać, że 
na drodze nie znajdujemy się 
sami. Jednak ci, którzy nadal są 
nieprzekonani, przypominamy 
o  wysokości mandatów, które 
obowiązują! Choć Polska znaj-
duje się wśród europejskich 
państw nieobjętych nakazem 
zmiany opon na zimowe, nie 
oznacza to, że żadne przepisy 
nie obowiązują. 

Zapisy ruchu drogowego do-
tyczące ogumienia wskazują 
na kilka zasad.  Po pierwsze 
wysokość  bieżnika  w  samocho-
dzie osobowym powinna wynosi

 1,6 milimetra. Wszyscy, którzy 
nie dostosują się do tego wy-
mogu muszą liczyć się z  karą 
związaną z  niewłaściwym 
stanem technicznym pojazdu. 
Według nowego taryfikatora 
wysokość mandatu może wy-

nieść od 20 do 3000zł. Ponadto, 
kierowca może zostać pozba-
wiony dowodu rejestracyjnego. 
Ten mogą skonfiskować funkcjo-
nariusze. W  krytycznej sytuacji 
policjant może zadecydować 
o  wycofaniu pojazdu z  ruchu, 
a  co za tym idzie, konieczne 
będzie wezwanie lawety.  

Poza wymogami rozmiarowymi, 
należy zwrócić uwagę na to, czy 
opony są takiej samej osi i czy ich 
rozmiar jest prawidłowy. Koła 
nie powinny wystawać za obrys 
nadwozia. Jeśli w momencie kon-
troli policjanci dostrzegą, że jest 
inaczej, musimy liczyć się z man-
datem i zabraniem dowodu reje-
stracyjnego. 

Istotne przy oponach jest rów-
nież stan techniczny ogumienia. 
Opona nie może posiadać pęk-
nięć, bąbli, guzów, drutów wy-
stających z  bieżnika ani nie 
może posiadać uszkodzeń ściany 
bocznej lub bieżnika. 

Warto korzystać ze sprawdzo-
nych wulkanizatorów, którzy 
zwracają uwagę na   dbałość 
przy wymianie opon. Choć prze-
pisy nie nakazują zmian opon 
na zimowe, każą zapewnić ich 
wysoką jakość. Starając się za-
pewnić większe poziom bezpie-
czeństwa sprawdzajmy jakość 
ogumienia przed wyjazdami. 

 ■ Natalia Lewandowska 

motoryzacja

OPEL ASTRA III 
1.6 E, rok prod. 2008, 
kraj., 

12.800 zł

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

179.900 zł

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

139.900 zł

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

188.900 zł

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

62.900 zł

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

77.900 zł

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

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, 32.900 zł

AUDI A5 1.8 E, rok prod. 2014, 63.900 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 A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 219.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

BMW 525 2.0 D, rok prod. 2014, 75.900 zł

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

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019,  118.500 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  24.500 zł

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

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2015,  178.900 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
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2008, 13.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 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 1.6 E, rok prod. 2001, 7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 25 listopada 2022
FIAT TIPO 
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł

Nie zwlekaj!

Zmiana opon się opłaca! 
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 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

 ● Boks w supermarkecie w cen-
trum, prosperujący (5 m²), 
tel.  881 205 052

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

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

 ● Garaż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

 ● Grób urnowy-amerykański, no-
wy na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie. Cena 2500 zł. 
Kontakt tel. 664729211 
w godz. 17.00 - 19.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ● Materace samopompujące 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Mieszkanie 33,3 m², I piętro, 
Północ. Cena: 210 000, 
tel. 503775 955

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

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

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

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

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

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

 ● 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

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

 ● Toaletka z lustrem, lata 50-te, 
stan bdb., tel. 792 017 815

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

USŁUGI
 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 569 307

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie 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. Wolno-
ści 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Hydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

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

INNE

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

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

 ● Przyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 ● Przyjmę stare telefony komór-
kowe, 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 pra-
cę 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. te-
atr, lub malarstwo, literatura. 
Może być praca związana z far-
macją. Tel. 667 499 164

 ● Pracownik gospodarczy z do-
świadczeniem podejmie pracę. 
Tel. 665 226 044

 ● Stajenny Niemcy. Praca od za-
raz. Bezpłatne zakwaterowanie. 
Mężczyźni bez załogów. Szcze-
góły pod nr tel. 725 066 959

 O ZESTAW WYPOCZYNKOWY 
w stanie b.dobrym. Boston. 
Wersalka z pojemnikiem na 
pościel + 2 fotele. 
Cena: 850 zł,  
tel. 698 180 354
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

sport

Na szczycie klasyfikacji

Triumf Kolejarza-Jury Częstochowa

Losowanie par ćwierćfinału Pucharu Polski 

Raków zmierzy się z Motorem Lublin

Kolejarz-Jura Częstochowa 
zwyciężył klasyfikację klu-
bową Śląskiego Związku 
Kolarskiego. Na drugim 
miejscu znalazł się klub ko-
larski UKS Avatar z  Kobielic, 
a  miejsce trzecie przypadło 
klubowi Feniks Rydułtowy.

Do klasyfikacji klubowej za-
liczane są punkty za miejsca 

zajęte w  klasyfikacjach ze-
społowych w  poszczególnych 
kategoriach - osobno w  kate-
goriach męskich i  żeńskich. 
- To był świetny sezon w  na-
szym wykonaniu i  gratulacje 
należą się dla wszystkich 
naszych zawodników, gdzie 
każdy z  nich dołożył swoje 
punkciki do klasyfikacji Ślą-
skiego Związku Kolarskiego. 

Zwyciężyliśmy w  czterech 
kategoriach w  klasyfikacji ze-
społowej i zanotowaliśmy trzy 
zwycięstwa w  klasyfikacjach 
indywidualnych. Po dwóch 
latach na podium udało się 
wygrać tegoroczny challange 
– podsumowuje trener Koleja-
rza-Jury Częstochowa Kacper 
Gronkiewicz.

Losowanie par 1/4 finału  
Fortuna Pucharu Polski 
2022/2023 odbyło się w  nie-
d z i e l ę  w i e c z o r e m 
w  katarskiej Dosze. Raków 
Częstochowa zmierzy się 
w kolejnym etapie rozgrywek 
z drużyną Motoru Lublin.

Mecze ćwierćfinałowe For-
tuna Pucharu Polski rozegrane 
zostaną w  dniach 28 lutego – 2 
marca 2023 roku. Raków zmierzy 
się z Motorem na stadionie w Lu-
blinie. Najbliższy pucharowy 
rywal Czerwono-Niebieskich to 
obecnie 11. zespół II ligi.

Wyniki losowania:

 ■ KKS Kalisz – Śląsk Wrocław
 ■ Lechia Zielona Góra – Legia 

Warszawa
 ■ Pogoń Siedlce – Górnik 

Łęczna
 ■ Motor Lublin – Raków  

Częstochowa

Mistrzostwa Województwa Śląskiego 

Zmagania zawodników CKS 
Budowlani w Biegach Przełajowych

Ekstraklasa Kobiet

Bilans ostatnich spotkań   
Bebetto AZS UJD

Ponad 370 uczestników – 
w  tym 24 zawodników CKS 
Budowlani Częstochowa 
wzięło udział w  Mistrzo-
stwach Województwa 
Śląskiego w  Biegach Przeła-
jowych, rozgrywanych 
w  Bytomiu. Obowiązywały 
kategorie wiekowe: U  12, 
U 14, U 16, U 18, U 20. 

Biegacze rywalizowali na róż-
nych dystansach w  zależności 
od kategorii wiekowej. Często-
chowscy zawodnicy wywalczyli 
6 medali (1 złoty, 4 srebrne, 1 
brązowy). - Najlepiej z  ekipy 
częstochowskiej spisał się Mi-
chał Piątek, który na dystansie 
3000 m w kategorii U 20 zdobył 
złoty medal. W  tej samej ka-

tegorii Anna Lizińska, również 
na dystansie 3000 m zajęła 2. 
miejsce, a Olga Droś finiszowała 
na 5. pozycji. W  kategorii U  18 
na dystansie 3000 m Klaudia 
Wrzosowska zdobyła srebrny 
medal wśród kobiet, a  wśród 
mężczyzn również srebro przy-
padło Mateuszowi Majew-
skiemu. Również w tej kategorii 
piąta do mety dobiegła Hanna 
Bigdowska na 2000 m, a  Rado-
sław Porada był również piąty 

na 4000 m. W kategorii U 16 na 
dystansie 1000 m 3. był Dawid 
Banasiak, a  wśród dziewcząt na 
tym dystansie Nadia Łągiewka 
zajęła 14. pozycję. W  tej samej 
kategorii wiekowej tylko na dy-
stansie 2000 m Nadia Mizgała 
była 4. Również 4. miejsce zajął 
na tym samym dystansie Hu-
bert Woźniak. W kategorii U 14 
dziewcząt na dystansie 800 m 
zawodniczki CKS zajęły odpo-
wiednio miejsca: 12. Zuzanna 
Pietrasińska, 13. Maja Gradoń,  
15. Jessica Rakowska, 19. Emilia 
Majewska. W  kategorii U  12 
wśród chłopców na dystansie 
1000 m doskonale zaprezen-
tował się Wiktor Wala zdoby-
wając srebrny medal. W  tym 
samym biegu Mateusz Pędzi-
wiatr był 7., na 20. Miejscu do-
biegł Ignacy Całko, a 38. Miłosz 
Piasecki. W  tej kategorii dziew-
częta miały do pokonania 800 m, 
a  najwyżej sklasyfikowana była 
Jagoda Trybuła na 5. miejscu, 
8. miejsce zajęła Emilia Kołdon, 
9. miejsce Paulina Deska, 11. 
miejsce Amelia Młynarczyk, 15. 
miejsce Gloria Zielska – pod-
sumowuje klub. W  najbliższą 
sobotę, 26 listopada zawodnicy 
CKS Budowlani wezmą udział 
w  Mistrzostwach Polski w  Bie-
gach Przełajowych w Oleśnie.

W  trzech ostatnich 
spotkaniach zawod-
niczki Bebetto AZS 
UJD odniosły dwie 
porażki i  jedno  
zwycięstwo. Pod-
opieczne Joanny 
Narkiewicz prze-
grały w  piątek, 18 
listopada na wyjeź-
dzie 1:3 z  SKTS 
Sochaczewem przy 
stanie 2:1 dla Socha-
czewa w  czwartym 
pojedynku, a  dzień 
później 2:3 z  MUKS 
Start Nadarzynem. W niedzielę, 
20 listopada wygrały bez więk-
szych problemów 3:0 z  JKTS 
Jastrzębie-Zdrój.

    - W piątkowym starciu w Socha-
czewie było zacięte i  emocjonalne 
spotkanie. Jeden punkty dla na-
szej drużyny wywalczyła Tetyana 
Bilenko, która wygrała w  czterech 
setach z  Iloną Sztwiertnią. W  naj-
ważniejszym meczu liderek   Te-
tyana Bilenko w piątym secie z Iriną 
Ciobanu prowadziła 10:8  i zamiast 
2:2, przegraliśmy 1:3. Trenerka Jo-
anna Narkiewicz uważa, że Ana-
stasiya Dymytrenko     wygrałaby 
z  Sztwiertnią. Sobotnie spotkanie 
z  innym czołowym zespołem 
MUKS Startem Nadarzyn było 
wyrównane. W  drużynie z  Ma-
zowsza wystąpiły   wzmocnione 
w  tym sezonie Japonką Reina Aso 

i  brązową medalistką Mistrzostw 
Europy w grze pojedynczej – Kata-
rzyną Grzybowską.   Ponownie nie 
zawiodła Tetyana Bilenko, która 
pokonała 3:0 Paulinę Krzysiek i 3:1 
Reine Aso.  Swoje mecze przegrały 
2:3 Roksana Załomska i Anastasiya 
Dymytrenko. Wygrana była blisko. 
W  niedzielę akademiczki gładko 
pokonały 3:0 we własnej hali z  be-
niaminka JKTS Jastrzębie-Zdrój. Po 
jednym punkcie dla zespołu z  Czę-
stochowy zdobyły Tetyana Bilenko, 
Roksana Załomska i Anastasiya Dy-
mytrenko – podsumowuje klub.

Obecnie, po siedmiu kolejkach, 
częstochowski klub znajduje się 
na 6 miejscu w  tabeli z  ilością 10 
punktu. Kolejny, a zarazem ostatni 
mecz pierwszej rundy rozegrany 
zostanie przez podopieczne Jo-
anny  Narkiewicz 16 grudnia w   
Częstochowie z AZS ANS Łomżą.

 ■ foto. Grzegorz Przygodziński

Miejskie dotacje

Na ile pieniędzy może liczyć 
Włókniarz i Raków?
Nowy rok, nowy budżet. Dwa 
największe częstochowskie 
kluby, czyli Włókniarz i  RKS 
Raków, chciałyby móc cieszyć 
się z wysokich dotacji od miasta. 
Czy tak będzie, biorąc pod 
uwagę znaczące cięcia w  miej-
skim budżecie?

Choć sport to idealny sposób 
na promocję miasta, jest to jedna 
z  pierwszych dziedzin, która pod-
lega cięciom w  budżecie. Wysokie 
ceny energii, stale rosnące tempo 
inflacji zmusza samorządy do 
oszczędności. W budżecie na nowy 
rok przewidziana kwota dla Włók-
niarza i  Rakowa to pół miliona 
złotych. - W  porównaniu z  po-
przednimi latami, to drastyczny 
spadek. Dotyczy to zwłaszcza bia-
ło-zielonych. Pamiętamy bowiem, 

że jeszcze przed pandemią klub 
mógł pochwalić się rekordowymi, 
wielomilionowymi dotacjami. 
Czasy jednak się zmieniły - za-
uważają dziennikarze Przeglądu 
Sportowego. Jak dodają, udało im 
się dotrzeć do informacji, według 
której kwota ma ulec zwiększeniu. 
Mowa nawet o milionie złotych! 

W ocenie Przeglądu Sportowego, 
RKS Raków nie odczuwa mocnych 
skutków braku wsparcia. Klub 
w  dużej mierze opiera się na wła-
snych środkach, a  dotacja stanowi 
bonus. 

W  przypadku Włókniarza, każda 
strata pieniężna to problem dla 
klubu. Poza utrzymaniem stadionu, 
na barkach zarządu spoczywają 
wysokie kontrakty Michelsena, 
Madsena czy Drabika. 

 ■ Natalia Lewandowska



20 PIĄTEK-NIEDZIELA, 25-27 LISTOPADA 2022 tego nie możesz przegapić!


