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Przebudowa 9 km DK91

Trwa weryfikacja 7 złożonych 
w przetargu ofert

 Q s. 16

Przyjmowane są przedpłaty

Sprzedaż węgla 
po preferencyjnej cenie

 Q s. 3

Pracodawcy z Częstochowy i regionu

Nagrodzeni za współpracę 
ze szkołami zawodowymi

 Q s. 11

Blisko 2 mln skierowań

Od grudnia szczepienia 
dzieci już od 6 miesiąca

 Q s. 9

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa 
z najtańszymi karnetami

 Q s. 19

Nowelizacja rozporządzenia mi-
nistra zdrowia w sprawie kiero-
wania na leczenie uzdrowiskowe 
albo rehabilitację uzdrowiskową 
wprowadzi zasadniczą zmianę – 
chodzi o możliwość wystawiania 
elektronicznych skierowań do 
sanatoriów NFZ. Nowe przepisy 
wejdą w życie już 1 stycznia 2023 
roku.

E-skierowanie będzie mogło 
być wystawiane przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, 
a następnie przekazywane za 
pośrednictwem systemu infor-
macji medycznej do oddziału 
wojewódzkiego NFZ. Wówczas 
pacjent otrzyma informację 
o skierowaniu w postaci elektro-
nicznej. Będzie on mógł zażądać 
przekazywania mu powiadomień 
pisemnych z NFZ – wtedy też 
otrzyma wiadomość o potwier-
dzeniu skierowania albo o od-
mowie, ale nie tylko. Będzie 
również informowany o miejscu 
w kolejce oczekujących i ter-
minie rozpoczęcia turnusu. 
Ministerstwo Zdrowia zapowie-
działo, że rozporządzenie wej-

dzie w życie z dniem 1 stycznia 
2023 r., jednak do 30 czerwca 
2023 r. będzie dopuszczane 
jeszcze wystawianie skierowań 
w postaci papierowej.

Co będzie zawierać 
 E-skierowanie?

Skierowanie w postaci elektro-
nicznej zawierać będzie m.in.: 
oznaczenie świadczeniodawcy 
wystawiającego skierowanie 
- obejmujące jego dane, adres 
miejsca wystawienia skiero-
wania, numer umowy zawartej 
przez świadczeniodawcę z NFZ, 
numer identyfikujący skiero-
wanie, datę jego wystawienia 
oraz dane świadczeniobiorcy, 
oznaczenie osoby wystawia-
jącej skierowanie elektroniczne, 
które będzie obejmowało imię 
(imiona) i nazwisko osoby wysta-
wiającej skierowanie lub osoby 
upoważnionej do wystawienia 
skierowania, kwalifikacje zawo-
dowe, identyfikator pracownika 
medycznego oraz podpis.

Papierowe skierowanie  
w dwóch sytuacjach

Nowelizacja rozporządzenia nie 
likwiduje całkowicie papierowych 
skierowań. Będą one wystawiane 
w określonych sytuacjach – gdy skie-
rowanie na leczenie uzdrowiskowe 
albo rehabilitację uzdrowiskową 
będzie dotyczyć uzdrowisk poza 
granicami kraju i gdy pacjent nie ma 
dostępu do systemu teleinforma-
tycznego i dostępu do internetu.

Od 2024 roku możliwość  
wyboru uzdrowiska

Wprowadzenie E-skierowań to nie 
jedyna zmiana, jaką Ministerstwo 
Zdrowia planuje w kwestii sanato-
riów. Od 2024 roku kuracjusze będą 
sami wybierać uzdrowiska, w któ-
rych będą dochodzić do zdrowia. 
Plany te potwierdził szef resortu 
zdrowia Adam Niedzielski w roz-
mowie z „Faktem”. 

 ■ Paula Nogaj

Idealny prezent pod choinkę!

fot.: freepik.com

Ważne dla seniorów
Emerytury i renty jeszcze przed świętami
Ile trzeba zarabiać, by ZUS nie zabrał świadczenia?
Elektroniczna wersja niedługo będzie dostępna
Emeryci otrzymają kolejne świadczenia

 Q s. 3 i 8

Chcesz wstąpić do policji?

Sprawdź, czy zdasz 
testy sprawnościowe!

 Q s. 14

Gmina Poczesna

Nagrodzono 
olimpijskie starania

 Q s. 15

Koniec skierowań 
papierowych do 
sanatorium NFZ

Od 1 stycznia
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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 
większość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

ZUS informuje

Bez względu na to, czy wypłaty 
przekazywane są przez listonosza, 
czy przelewami na rachunek ban-
kowy, emeryci i renciści w grudniu 
otrzymają świadczenia jeszcze 
przed świętami. 

Świadczeniobiorcy, których 
termin płatności emerytury czy 
renty wypada 25. dnia miesiąca, 
a w grudniu to dzień świąteczny, 
otrzymają swoje świadczenie 
przed Wigiliją. Świadczenia do-
ręczane przez listonoszy, trafią 
na pocztę 20 grudnia, a świad-
czenia przekazywane na konto 
22 grudnia – informuje Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa 
śląskiego i dodaje, że do końca 
grudnia pieniądze otrzymają 
także osoby, których termin wy-
płaty świadczenia przypada na 1 
stycznia 2023 r. I tak, 28 grudnia 

ZUS przekaże środki na pocztę, 
a przelewy na rachunki bankowe 
zrealizuje 29 grudnia.

W Śląskim seniorzy 
wybierają przelew na konto 

Coraz więcej świadczenio-
biorców wybiera przelew ban-
kowy, jako sposób otrzymywania 
świadczenia, dzięki temu ich 
emerytura czy renta wpływa da-
nego dnia na konto i nie muszą 
już czekać na wizytę listonosza, 
który przyniesie gotówkę.  W wo-
jewództwie śląskim poziom uban-
kowienia dla nowo przyznanych 
świadczeń długoterminowych 
wynosi około 84% proc. (dane 
z marca 2022 r.). ZUS zachęca 
do założenia konta w banku. Taki 
rachunek na który wpływa eme-
rytura czy renta to nie tylko wy-
goda, ale też bezpieczeństwo. 

W województwie śląskim naj-
większe ubankowienie nowych 
świadczeniobiorców jest w Od-
dziale ZUS w Bielsku-Białej. 
W marcu br. ponad 88 proc. 
nowych emerytów i rencistów 
wybierało konto w banku jako 
sposób dostarczania pieniędzy 
z ZUS. W Oddziale ZUS w Cho-
rzowie i Częstochowie poziom 
ubankowienia dla nowo przyzna-
nych rent i emerytur przekroczył 
82 proc. W Oddziale ZUS w Ryb-
niku 86 proc. nowych świadczeń 
długoterminowych jest przekazy-
wanych na rachunek bankowych, 
nieco więcej jest w sosnowickim 
Oddziale, bo 87 proc. Wśród no-
wych świadczeniobiorców z Od-
działu ZUS w Zabrzu - 84 proc. 
wybrało konto jako sposób do-
starczenia pieniędzy z emerytury 
czy renty.  

 ■ opr. pn

Emerytury i renty jeszcze 
przed świętami

Przyjmowane są przedpłaty

W Częstochowie sprzedażą 
węgla po preferencyjnej cenie zaj-
muje się spółka HINO, która ko-
rzysta z placu przy ul. Bugajskiej 
17. Od 13 grudnia skład przyjmuje 
zamówienia i przedpłaty, jednak 
węgiel nie jest jeszcze dostępny. 

- Podpisanie przez firmę umowy 
z tzw. podmiotem wprowadza-
jącym (spółką państwową) nie 
oznacza automatycznej dostęp-
ności węgla na składzie przy ul. 
Bugajskiej, który ma tam trafić 
ze składu w Opolu (należącego 
do podwykonawcy spółki PGE 
Paliwa z Krakowa). Dostarczenie 
węgla będzie uzależnione od jego 
dostępności w Opolu – informuje 
Urząd Miasta Częstochowy i do-

daje, że z uzyskanych przez ma-
gistrat informacji wynika, że przy 
Bugajskiej ma być w sprzedaży 
węgiel importowany mieszany 
pochodzenia tanzańsko-indone-
zyjskiego, typu orzech lub gro-
szek. Skład rozpoczął swoją pracę 
od wtorku 13 grudnia – na razie 
przyjmuje zamówienia i przed-
płaty, czekając na realizację pierw-
szego transportu węgla. Punkt jest 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-17, można skorzystać 
też z formy kontaktu telefonicz-
nego lub z poczty elektronicznej.

Podane przez firmę dane kon-
taktowe:

- telefon dla zainteresowanych 
zakupem węgla mieszkańców: 
501 708 771

- adres e-mail: huber.hino@
onet.eu

- adres placu: Częstochowa 
ul Bugajska 17 (teren starej ce-
gielni).

Przypomnijmy, że podstawą 
do zakupu węgla po cenie regu-
lowanej ustawą jest posiadanie 
zaświadczenia o uprawnieniu 
do dodatku węglowego, które 
wydaje Częstochowskie Cen-
trum Świadczeń. Informacje 
o dostępności węgla na innych 
składach węgla w Częstochowie 
można sprawdzać na rządowej 
stronie cieplo.gov.pl. Są tam 
oferty innych firm, oferujących 
zarówno paliwo importowane, jak 
i węgiel krajowy.

 ■ opr. pn

Sprzedaż węgla po 
preferencyjnej cenie

Wesprzyj inicjatywę

Jeśli chcesz zostać pomocnikiem 
św. Mikołaja to jest jeszcze szansa. 
Radni  miasta Częstochowy - Mi-
chał Lewandowski i Sebastian Trze-
szkowski organizują świąteczną 
zbiórkę. Do 20 grudnia można 
wspomóc inicjatywę i przekazać coś 
dla podopiecznych placówki opie-
kuńczo-wychowawczej ,,Amicus-
-Legionów” i Katolickiej Placówki 
Wychowawczej ,,Nasz dom”.

Akcja odbywa się pod patronatem 
prezydenta miasta Częstochowy, 

Krzysztofa Matyjaszczyka. Czę-
stochowscy radni postanowili wy-
ciągnąć pomocną dłoń do dzieci 
w wieku od 8 do 20 lat. Dla 29 pod-
opiecznych, w tym 10 chłopców, 
można przekazywać artykuły 
szkolne, książki, gry edukacyjne, 
kosmetyki, drobny sprzęt elektro-
niczny oraz słodycze. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 502 565 738 lub 
785 968 258.

 ■ opr. pn

Zostań 
pomocnikiem 
św. Mikołaja!

Budowa Osiedla Neonowego

Studenci Politechniki Często-
chowskiej połączyli swoje siły 
z firmą Pekabex, która zajmuje 
się budową Osiedla Neono-
wego. Wspólnie rozpoczęli pro-
jekt, w którym młodzi ludzie 
będą się uczyć między innymi 
technologii prefabrykacji. 

Projekt, o którym mowa to 
Prefa-Technika. W ten sposób 
firma chce przybliżyć studentom 
uczelni wyższych oraz uczniom 
techników prefabrykację i no-

woczesne technologie bu-
dowlane w praktyce. Ponadto 
firma chce uzyskać możliwość 
zdobycia pracowników z grupy 
młodych osób wytypowanych 
do udziału w programie. Na naj-
bardziej aktywnych uczestników 
czeka szansa dalszego rozwoju 
w grupie Pekabex. W planach 
jest zaproponowanie rozmowy 
rekrutacyjnej na wakacyjne 
staże. Firma we współpracy 
z Politechniką Częstochowską 
wskazała ok. 30 studentek i stu-

dentów, którzy będą uczestni-
czyć w projekcie do końca 2023 
r. Ma się on zakończyć wraz 
z planowanym finałem budowy 

Osiedla Neonowego w Często-
chowie. Projektowi patronuje 
Centrum Obsługi Inwestora 
Urzędu Miasta.

Osiedle Neonowe zlokalizo-
wane będzie w obrębie Starego 
Miasta, przy ulicy Katedralnej. 
Poddawana rewitalizacji dziel-
nica ma przyciągnąć nowych 
mieszkańców i inwestorów, co 
zmieni jej strukturę społeczną 
oraz wizerunek. Inwestycja re-
alizowana przez Pekabex, ze 
względu na swoje założenia ar-
chitektoniczne i funkcjonalne, 
wpisuje się w trend pozytyw-
nych zmian.

 ■ opr. nl

Współpraca Grupy Pekabex ze studentami
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Rozstrzygnięcie konkursu

Dzieci z 27 placówek wzięły 
udział w konkursie na „Najpięk-
niejszy Stroik Bożonarodze-
niowy”. Jego rozstrzygnięcie 
miało miejsce 12 grudnia w Miej-
skim Przedszkolu nr 41. Podczas 
wydarzenia obecny był m.in. 
naczelnik Wydziału edukacji 
Rafał Piotrowski, naczelniczka 
Wydziału Zdrowia Grażyna 
Stramska-Świerczyńska, prze-
wodniczący komisji edukacji 
Rady Miasta Dariusz Kapinos, dy-
rektorzy częstochowskich przed-
szkoli oraz wychowankowie.

Konkurs miał na celu m.in. 
rozwój kreatywności, kultywo-
wanie tradycji związanej ze świę-
tami Bożego Narodzenia oraz 
kształtowanie postaw związanych 
z ochroną środowiska. Zadaniem 
uczestników było wykonanie 
stroika świątecznego z natu-
ralnych materiałów takich jak 
orzechy, igliwie, suszone owoce, 
szyszki czy kora. Komisja konkur-
sowa oceniając prace wzięła pod 
uwagę funkcjonalność, zgodność 
z tematem oraz pomysłowość.

 Q pn

„Najpiękniejszy Stroik 
Bożonarodzeniowy”

Wyniki konkursu:
I Miejsce
Miejskie Przedszkole nr 19
II Miejsce
Miejskie Przedszkole nr 25
III Miejsce
Miejskie Przedszkole nr 10  

   w Zespole Szkolno  
   – Przedszkolnym Nr 6

Wyróżnienia:
Miejskie Przedszkole nr 1
Miejskie Przedszkole nr 6
Miejskie Przedszkole nr 8
Miejskie Przedszkole nr 13
Miejskie Przedszkole nr 27
Miejskie Przedszkole nr 37
Przedszkole Specjalne nr 24 w Zespole Szkół Specjalnych nr 23
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 5

Akcja pomocowa dla Ukrainy

Na Politechnice Częstochowskiej 
rozpoczęła się zbiórka pustych, 
czystych puszek, które zostaną 
wykorzystane do wytworzenia 
świec okopowych – zimą będą one 
bezcenne dla obrońców Ukrainy. 
Umyte puszki po produktach żyw-
nościowych można przynosić do 
Biura Studentów Zagranicznych 
Politechniki Częstochowskiej  przy 
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 69 – 
obok Rektoratu. 

Akcja, w ramach której trwa 
zbiórka, nazywa się „Zbieramy 
ciepło dla Ukrainy”. - Z pu-
szek wytworzone zostaną tzw. 
świece okopowe, które we fron-
towych warunkach służą do go-
towania wody czy podgrzewania 

jedzenia, ogrzania się, suszenia 
ubrań. Oprócz puszek, do pro-
dukcji takich świec używa się 
też resztek świec, parafiny, 
wosku i tektury falistej. Gotowa 
świeca wytwarza bardzo ogra-
niczoną ilość światła, ale sporo 
ciepła. Warto uświadomić sobie, 
że w okopach walczących na 
Ukrainie żołnierzy nie ma prądu, 
nie można też rozpalać ognisk. 
Tak prosty przedmiot jak oko-

powa świeca nie tylko ma wiele 
zastosowań, ale i poprawia psy-
chiczną kondycję obrońców 
Ukrainy. Na linię frontu świece 
dowożą organizacje pomocowe, 
wolontariuszki i wolontariusze 
– wyjaśnia Politechnika Często-
chowska. Puszki, które świetnie 
nadają się do wykonania świec 
okopowych to te po karmie dla 
psów i kotów. Nieodpowiednie 
są natomiast puszki po napo-
jach. 20 grudnia planowane jest 
przekazanie pierwszej partii 
zebranych na Politechnice Czę-
stochowskiej puszek. Więcej in-
formacji na temat zbiórki można 
znaleźć w mediach społeczno-
ściowych Politechniki.

 Q pn

Z pustych puszek – świece okopowe

Harcerze nie zawiedli

Betlejemskie Światło Pokoju 
już po raz 32. dotarło do naszego 
miasta – tym razem pod hasłem 
“Światło dla Ciebie”.  11 grudnia 
uroczyście odpalono je podczas 
mszy świętej na Jasnej Górze, a dziś 
częstochowscy harcerze przekazali 
światło władzom miasta.

Tak jak przed laty Betlejemskie 
Światło Pokoju zostało odebrane 

na Łysej Polanie, skąd dalej wy-
ruszyło w Polskę i świat. Akcję 
zapoczątkowano w Betlejem 
w Autonomii Palestyńskiej. Miasto 
przez lata było naznaczone napię-
ciami politycznymi i konfliktem 
zbrojnym. W tamtejszej Grocie Na-
rodzenia Pańskiego płonie wieczny 
ogień. Co roku odpala się od niego 
świeczkę, której płomień – za po-
średnictwem skautów – obiega 

cały świat. Jest symbolem pokoju, 
porozumienia i pojednania między 
narodami. W historii akcji nigdy 
nie zdarzyło się, by Betlejemskie 
Światło Pokoju nie wyruszyło 
w drogę. Skauci – wśród nich także 
harcerki i harcerze ZHP – niosą 
lampiony ze Światłem do parafii, 
szkół, szpitali, urzędów i domów.

 ■ źródło i foto: UM Częstochowy
 Q pn

Betlejemskie Światełko już jest

fot.: UM Częstochowa
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Artykuł sponsorowany

Tylko w tym roku z bezpłatnej po-
mocy Funduszu Sprawiedliwości 
skorzystało ponad 11 tysięcy osób 
dotkniętych przemocą domową. 
Każdy, kto doświadcza takiej prze-
mocy, może się zgłosić po pomoc 
do placówek finansowanych przez 
Fundusz Sprawiedliwości. Zatrud-
nieni tam specjaliści oferują wsparcie 
prawne, psychologiczne i materialne.

Pani Agnieszka ma 38 lat. Jest matką 
czwórki dzieci. Od lat doświadczała 
przemocy ze strony nadużywają-
cego alkoholu męża, który wszczynał 
awantury domowe, bił ją oraz groził 
pozbawieniem życia. W efekcie, pani 
Agnieszka od ponad roku leczy się na 
depresję, która jest bezpośrednio spo-
wodowana zachowaniem męża. 

W końcu kobieta odważyła się po-
prosić o pomoc i zgłosiła się do pla-
cówki finansowanej przez Fundusz 
Sprawiedliwości, którego Dyspo-
nentem jest Minister Sprawiedliwości 

Zbigniew Ziobro. Pani Agnieszka 
otrzymała bezpłatną pomoc prawną, 
dzięki której nie musiała już dłużej żyć 
pod jednym dachem z mężem-agre-
sorem-alkoholikiem. Pani Agnieszka 
otrzymała też wsparcie materialne 
w postaci bonów żywnościowych i to-
warowych, które mogła przeznaczyć 
na zakup odzieży, obuwia i środków 
czystości. Doradca zawodowy po-
mógł jej w wyborze kierunku dalszego 
rozwoju, a dzieci otrzymały wsparcie 
w nauce oraz sfinansowanie pobytu 
na koloniach. Ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości otrzymała też do-
płatę do leków, które przyjmowała 
w związku z depresją.

Pomoc realna i potrzebna
Takich historii jest bardzo wiele. 
W Polsce – według policyjnych sta-

tystyk – każdego roku przemocy do-
mowej doświadcza aż ćwierć miliona 
osób, w większości kobiet, dzieci czy 

osób starszych. W rzeczywistości 
pokrzywdzonych może być jeszcze 
więcej, ponieważ ofiary często boją się 
sprawców przemocy, z którymi miesz-
kają pod jednym dachem. Obawiają 
się także reakcji rodziny oraz wstydzą 
przed znajomymi – unikają więc 
zgłaszania przypadków przemocy or-
ganom ścigania.

Sytuacja zmieniła się po wejściu 
w życie ustawy antyprzemocowej, 
która ukróciła bezkarność oprawców 
i – między innymi – dała możliwość 
Policji oraz Żandarmerii Wojskowej 
wydania zakazu zbliżania się ich do 
miejsc zamieszkania ofiar, co daje 
pokrzywdzonym czas na podjęcie 
innych działań. W tym czasie często 
pokrzywdzeni trafiają właśnie do pla-
cówek Funduszu Sprawiedliwości

– Widzimy pozytywne zmiany po 
wprowadzeniu pierwszej ustawy an-
typrzemocowej przed dwoma laty. 
Poziom bezpieczeństwa ofiar prze-
mocy domowej znacząco wzrósł. 
Pokazują to liczby. Około 10 procent 
policyjnych interwencji, skutkuje na-
tychmiastowym wdrożeniem zakazu 
zbliżania się sprawcy do mieszkania 
pokrzywdzonego. To również prawie 
6 tysięcy spraw, a przede wszystkim 
kilka tysięcy osób, które dzięki temu 
skutecznym reformom poczuły się 
bezpieczne. To prawdziwy powód do 
satysfakcji – komentuje Marcin Roma-
nowski, wiceminister sprawiedliwości.

Obecnie procedowana jest no-
welizacja ustawy, jeszcze bardziej 
rozszerzająca pomoc dla osób do-
świadczających przemoc domową. To 
wciąż jedno z przestępstw najczęściej 
zgłaszanych do placówek funduszu. 
Od stycznia tego roku z pomocy 
skorzystało ponad 11 tysięcy osób 
dotkniętych przemocą domową, zna-
cząca większość zgłosiła się osobi-
ście, ponad 600 – za pośrednictwem 
całodobowej Linii Pomocy Pokrzyw-
dzonym.

- Naszym celem jest stworzenie 
takiego systemu, który będzie gwa-
rantował sprawne wsparcie osób 
pokrzywdzonych przestępstwem. 
Wsparcie musi być odpowiednio do-
brane do indywidualnych potrzeb 
– jest to przede wszystkim wsparcie 
prawne, psychologiczne, medyczne, 
materialne – wyjaśnia Marcin Roma-
nowski, wiceminister sprawiedliwości. 
– To pomoc, co warto podkreślić, 
w całości finansowana przez Fundusz 
Sprawiedliwości, na który składają 
się sami przestępcy. Fundusz rozpo-
rządza pieniędzmi, które sądy zasą-
dzają od sprawców przestępstw, czyli 
pochodzą one z kieszenie ludzi, którzy 
wyrządzili krzywdę innym. Teraz 
te środki służą temu, by czynić dobro, 
między innymi właśnie w placówkach 
Funduszu Sprawiedliwości.

W specjalistycznych placów-
kach, pokrzywdzeni i ich rodziny 

mogą skorzystać z całkowicie 
bezpłatnej pomocy prawnej, psy-
chologicznej oraz materialnej. Spe-
cjaliści tam zatrudnieni pomagają 
w różnych sprawach, takich jak 
pisanie pism i wniosków urzędo-
wych, znalezienie bezpiecznego 
schronienia, uzyskanie dofinan-
sowania do przekwalifikowania 
zawodowego itp. Z pieniędzy Fun-
duszu Sprawiedliwości finanso-
wany może być zakup ubrań oraz 
środków czystości. 

Od 2019 roku ze wsparcia Fun-
duszu Sprawiedliwości wsparcie 
otrzymało ponad 192,6 tys. osób! 

Gdzie szukać pomocy?
Żeby skorzystać ze wsparcia 

wystarczy zgłosić się do jednej 
z ponad 300 punktów uruchomio-
nych w całej Polsce, które świadczą 
pomoc osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i ich rodzinom. 
Można przyjść osobiście, wysłać 
maila albo zadzwonić. Wszystkie 
potrzebne informacje, w tym ad-
resy i kontakty są dostępne na 
interaktywnej mapie www.fun-
duszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/
znajdz-osrodek-pomocy/

Działa też ogólnopolska i cało-
dobowa Linia Pomocy Pokrzyw-
dzonym pod nr 222 309 900, 
można również wysłać maila na: 
info@numersos.pl

Ofiary przemocy domowej nie są same.
Zobacz, gdzie zgłosić się po pomoc!

Obradowali w Urzędzie Miasta

Na początku tygodnia w Urzę-
dzie Miasta odbyło się posie-
dzenie Miejskiej Rady Seniorów. 
Jednym z tematów, które zostały 
podjęte podczas spotkania były 
programy zdrowotne i rehabili-
tacyjne.

Podczas posiedzenia oprócz 
członków Miejskiej Rady Se-
niorów obecny był m.in. zastępca 
prezydenta Częstochowy Ryszard 
Stefaniak, przedstawiciele Naro-
dowego Funduszu Zdrowia czy 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
- Podczas obrad dyskutowano 
m.in. o miejskich programach 
zdrowotnych i rehabilitacyjnych 
dla mieszkańców Częstochowy 
Senior+ w roku 2023. Ponadto 
można było dowiedzieć się więcej 
o usługach opiekuńczo leczni-
czych skierowanych dla osób 

powyżej 60 roku życia m.in.  bez-
płatnych programach dofinanso-
wanych przez NFZ, szczepieniach 
czy sanatoriach – podsumowuje 
częstochowski magistrat i przy-
pomina, że głównym celem Miej-
skiej Rady Seniorów jest służenie 
osobom starszym poprzez repre-
zentowanie ich interesów wobec 
władz miasta. Zespół zajmuje się 
m.in. zapobieganiem i przełamy-
waniem marginalizacji seniorów, 
wspieraniem aktywności ludzi 
starszych, profilaktyką i pro-
mocją zdrowia, przełamywaniem 
stereotypów na temat seniorów 
i starości wraz z budowaniem 
ich autorytetu, rozwojem form 
wypoczynku, dostępu do edu-
kacji i kultury, a także warunkami 
mieszkaniowymi.

 ■ PN

Posiedzenie Miejskiej 
Rady Seniorów

Świąteczne zakupy

Świąteczna atmosfera sprzyja 
zakupowemu szaleństwu – może 
też niestety uśpić naszą czujność. 
Przez najbliższe dwa tygodnie 
należy spodziewać się wzmożo-
nego ruchu w galeriach i centrach 
handlowych, a także na targach 
i bazarkach. Nie wszyscy jednak 
wybierają się, by stać w kolejkach 
po prezenty - złodzieje szukają po 
prostu okazji.

Policja radzi, aby zachować szcze-
gólną ostrożność zwłaszcza tam, 
gdzie występują duże skupiska 
ludzi. W takich miejscach zdarza 
się bowiem najwięcej kradzieży. 
Kieszonkowcy wykorzystują 
najczęściej nasze rozkojarzenie 
i pośpiech.  - W szczególności 
uważajmy w miejscach takich jak: 
dworce, przystanki, sklepy, gdzie 
jesteśmy narażeni na kradzież. 
Jeśli mamy przy sobie większą 
kwotę pieniędzy, nie trzymajmy jej 
w jednym miejscu. Rozdzielając ją 
i umieszczając w różnych miejscach 
zmniejszymy ryzyko ewentualnej 
utraty całej posiadanej gotówki. 
Płacąc za zakupy nie pokazujmy 
całej zawartości portfela, najbez-
pieczniej mieć wcześniej odliczoną 
kwotę pieniędzy. Nie zapisujmy 
numeru PIN na karcie płatniczej, 
nie eksponujmy go również w wi-
docznym miejscu. Robiąc zakupy 
pamiętajmy, aby nie przecho-
wywać dokumentów, pieniędzy 

czy telefonów komórkowych w tyl-
nych kieszeniach spodni, w ze-
wnętrznych kieszeniach płaszcza, 
czy kurtki. Zwracajmy uwagę także 
na torebki, plecaki oraz podręczne 
torby z zakupami, nie pozosta-
wiając ich bez opieki i nadzoru. 
Wyjmując kilkukrotnie portfel pod-
czas kupowania, za każdym razem 
zamykajmy torebkę lub plecak. 
Trzymajmy je najlepiej z przodu, 
zamknięciem do siebie – radzą 
mundurowi i zalecają zachowanie 
czujności - Podczas zakupów klucze 
do mieszkania nośmy w innym 
miejscu niż dokumenty z adresem, 
ponieważ w przypadku zagubienia 
ich, złodziej może okraść nasze 
mieszkanie. Zwracajmy uwagę 
na zamieszanie w sklepie, auto-
busie czy hali targowej. Podczas 
podróży lub przemieszczania się 
komunikacją miejską, starajmy się 
nie pozostawiać bagażu bez opieki, 
ponieważ grozi to nie tylko utratą 
naszego mienia, ale również może 
spowodować wszczęcie alarmu 
przez służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo.

Bezpieczne zakupy  
w internecie

Coraz częściej robimy zakupy 
w sieci - zwłaszcza teraz, przed 
świętami, kiedy jest zimno i bra-
kuje czasu - łatwiej jest szukać 
prezentów w internecie. Musimy 
jednak pamiętać, że to również 

miejsce, gdzie działają oszuści. Po-
licja apeluje, aby korzystając z tej 
formy zakupów zachować podsta-
wowe środki ostrożności i zdrowy 
rozsądek. - Uważajmy na wyjąt-
kowe okazje i bardzo duże promocje 
na sprzęt i artykuły. Za każdym 
razem sprawdźmy wiarygodność 
sprzedawcy, jego poprzednie au-
kcje oraz opinie kupujących na jego 
temat. Starajmy się dokonywać za-
kupów za pobraniem, płaćmy po 
otrzymaniu zamówionego towaru. 
Otrzymując ofertę e-mailem nie 
korzystajmy z linków, a na stronę 
sklepu wchodźmy wpisując adres 
w oknie przeglądarki, unikniemy 
w ten sposób stron podszywają-
cych się pod nielegalnie działające 
sklepy. Unikajmy także zakupów 
przedmiotów o rażąco zaniżanej 
cenie, gdyż mogą one pochodzić 
m.in. z przestępstwa, zachowajmy 
dla pewności korespondencję ze 
sprzedawcą. Po przekierowaniu 
na stronę swojego banku przy 
płatności e-przelewem zawsze 
upewnijmy się, czy nic nie wzbudza 
naszych wątpliwości. Płatności do-
konujmy wyłącznie na zaufanych 
urządzeniach i unikajmy wykony-
wania ich w miejscach publicznych. 
Nigdy nie udostępniajmy swoich 
numerów PIN czy haseł np. do 
bankowości elektronicznej. Uwa-
żajmy także na podejrzane wiado-
mości o konieczności dopłaty do 
przesyłki – radzi policja.

Zachowaj ostrożność – nie daj się okraść!

fot.: Łukasz Stacherczak, UM 

Na terenie województwa śląskiego można zgłosić się m.in. 
placówek, działających w ramach Sieci Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym, finansowanych ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, 
którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości:
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Częstochowie, Al. Pokoju 12
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Radca prawny wyjaśnia

Karę umowną możemy za-
strzec w umowie na wypadek:

    1) Niewykonania zobowią-
zania przez dłużnika 

    2) Nienależytego wyko-
nania zobowiązania przez 
dłużnika  np. opóźnienia 
w wykonaniu umowy w sto-
sunku do umówionego ter-
minu jej realizacji. 

Możemy zastrzec karę 
umowną w razie naruszenia 
przez naszego kontrahenta 
dowolnego obowiązku wyra-
żonego w umowie, z wyłącze-
niem zobowiązań pieniężnych. 

Innymi słowy, nie można 
zastrzec kary umownej w sy-

tuacji, w której druga strona 
opóźnia się z płatnością za 
wykonane przez nas zobo-
wiązanie umowne. W sytuacji 
opóźnienia w płatnościach 
przysługuje nam roszczenie 
o zapłatę odsetek za opóź-
nienie.  

Jak działa kara umowna? 

Mechanizm działania kary 
umownej można w najprostszy 
sposób określić jako koniecz-
ność poniesienia dodatkowych 
kosztów w związku z faktem, 
że nie dopełniliśmy warunków 
określonych w umowie. 

Możemy np. zawrzeć 
w umowie postanowienie, że 
za każdy dzień opóźnienia, 
którego dopuszcza się nasz 
kontrahent w wykonaniu 
umowy będziemy mogli się 
domagać kary umownej 
w wysokości 5% wartości 
przedmiotu umowy. W takim 
wypadku jeśli nasz kontra-
hent będzie się opóźniał 
z wykonaniem zleconych mu 
prac, np. pomalowaniem po-
koju, możemy za każdy dzień 
opóźnienia naliczyć mu karę 
pieniężną w zastrzeżonej wy-
sokości. 

Kara umowna a szkoda

Ważne jest to, że jeśli za-
strzeżemy karę umowną 
w naszym kontrakcie możemy 
się jej domagać bez względu 
na to jak wysoka jest szkoda, 
którą ponieśliśmy. Co więcej, 
szkoda taka może w ogóle nie 
powstać, a kara umowna bę-
dzie mogła zostać naliczona. 

Jeśli zatrudniamy malarza do 
pomalowania ścian i malarz 
skończył pracę tydzień po ter-
minie, to możemy domagać 
się od niego kary umownej ze 
względu na to, że dopuścił się 
opóźnienia.  

W skrócie można więc po-
wiedzieć, że konieczność za-
płaty kary umownej wynika 
z samego faktu, że nie dopeł-
niliśmy wszystkich warunków 
umowy, którą zawarliśmy.

Czy mogę zapłacić karę 
umowną i nie wykonywać 
dalej umowy?

Trzeba pamiętać, że zapłata 
kary umownej nie zwalnia 
nas z obowiązku wykonania 
umowy. Nie możemy „zwolnić 

się” z wykonania umowy 
przez zapłatę określonej 
sumy pieniężnej. Nie taki jest 
cel kary umownej i nie można 
z niej w taki sposób korzystać. 
Takie „zwolnienie” z obo-
wiązku zrealizowania umowy 
byłoby możliwe tylko jeśli 
wyraziłby na to zgodę nasz 
kontrahent. Co do zasady za-
strzeżenie kary umownej nie 
oznacza, że możemy wybrać, 
czy chcemy wykonać umowę, 
czy zapłacić karę pieniężną.  

Wysokość kary umownej 

Strony umowy mogą samo-
dzielnie ustalić wysokość kary 
umownej. 

Przepisy przewidują jednak 
pewne ograniczenia w tym 
zakresie. Dłużnik może się 
domagać zmniejszenia kary 
umownej w przypadku gdy: 

    1) Zobowiązanie zostało 
w znacznej części wykonane;

    2) Kara umowna jest ra-
żąco wygórowana;

W życiu codziennym zawierając jakiekolwiek umowy – czy to umowę zlecenia, czy 
umowę o dzieło trzeba pamiętać, że powinna ona zawierać pewne obowiązkowe 
elementy. Należy do nich między innymi oznaczenie stron, które tę umowę zawie-
rają, czy określenie przedmiotu umowy. Przedmiotem umowy może być wykonanie 
określonej usługi np. pomalowanie domu, czy wykonanie prac ogrodowych. 
Oczywiście, umowa może zawierać inne dodatkowe elementy. Do takich nieobo-
wiązkowych elementów należy m.in. zastrzeżenie w umowie tzw. kary umownej. 
Kara umowna zabezpiecza interesy strony umowy, jeśli jej kontrahent niewłaściwie 
wykonuje swoją „część” umowy.

Czym jest kara umowna?
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Można dorobić więcej do emerytury

Kwoty graniczne przychodu 
zmieniają się co trzy miesiące. Są 
one istotne dla osób, które pobie-
rają renty czy wcześniejsze eme-
rytury, a jednocześnie pracują. 
Przekroczenie limitów dorabiania 
może skutkować zmniejszeniem 
lub zawieszeniem świadczenia. 
Nowe kwoty przychodu obowią-
zują już od 1 grudnia. 

- Do końca lutego 2023 r. górną 
granicą bezpiecznego dorabiania dla 
wcześniejszych emerytów czy osób 
pobierających rentę będzie kwota 
4 536,50 zł brutto. Dodatkowy 
miesięczny przychód do tej kwoty 
nie spowoduje zmniejszenia wy-
płacanego przez ZUS świadczenia. 
Natomiast zawieszenie wypłacanej 
wcześniejszej emerytury lub renty 
nastąpi w sytuacji, gdy świadczenio-
biorca przekroczy miesięczny przy-
chód 8 424,90 zł brutto, czyli 130 
proc. przeciętnego wynagrodzenia 
– informuje Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa śląskiego. 

Najniższa granica dorabiania 
w porównaniu do poprzedniego 
okresu (wrzesień-listopad) wzrosła 
o 227,10 zł, a próg 130 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia zwiększył 
się o 421,70 zł.

Jeśli zarobki, które emeryt lub 
rencista uzyskuje z dodatkowego 
przychodu będą wahać się w gra-
nicach od 70 proc. do 130 proc. 

przeciętnego wynagrodzenia (czyli 
powyżej 4536,50 zł a do 8424,90 
zł) wówczas świadczenie z ZUS 
będzie zmniejszone o kwotę prze-
kroczenia, jednak nie więcej niż 
o kwotę maksymalnego zmniej-
szenia. 

Kwota maksymalnego zmniej-
szenia jest różna dla poszcze-
gólnych świadczeń, a od marca 
2022 r. do końca lutego 2023 r. 
wynoszą: 691,94 zł dla emerytur 
i rent z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy; 518,99 zł dla rent 

z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy; 588,19 zł - dla rent ro-
dzinnych, do których uprawniona 
jest jedna osoba.

- Na limity osiąganych zarobków 
przy równoczesnym pobieraniu 
świadczeń nie muszą zważać 

osoby, które przeszły na emery-
turę po osiągnięciu powszech-
nego wieku emerytalnego, czyli 
kobiety po 60. roku życia, a męż-
czyźni po ukończeniu 65 lat - wy-
jaśnia rzeczniczka.

Wyjątek stanowią emeryci, 
którym ZUS podwyższył wyli-
czoną emeryturę do kwoty świad-
czenia minimalnego (od marca 
1338,44 zł brutto). Wówczas, 
jeżeli przychód z tytułu pracy 
przekroczy wysokość kwoty pod-
wyższenia do minimalnej eme-
rytury, to świadczenie za dany 
okres będzie wypłacane w niższej 
kwocie, tj. bez dopłaty do mi-
nimum.

Bez ograniczeń mogą również 
dorabiać niektórzy renciści. Są to 
osoby, które pobierają renty dla 
inwalidów wojennych, inwalidów 
wojskowych, których niezdolność 
do pracy powstała w związku ze 
służbą wojskową. Ten przywilej 
dotyczy również rent rodzinnych 
przysługujących dla uprawnio-
nych do tych świadczeń.

Do śledzenia kwot granicznych 
nie są również zobowiązani ren-
ciści pobierający rentę rodzinną, 
która jest kwotowo korzystniejsza 
od ustalonej emerytury z tytułu 
ukończenia powszechnego wieku 
emerytalnego. Te osoby również 
mogą pobierać korzyści bez ogra-
niczeń.  

Osoby, które pracują i jednocześnie pobierają świadczenia ZUS mogą zarobić więcej. Niższy, bezpieczny próg limitu zwiększył się 
o ponad 227 złotych brutto.

Ile trzeba zarabiać, by ZUS nie zabrał świadczenia?

 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

Wyższa emerytura dla seniorów

W rządowym projekcie, który 
został już zatwierdzony przewi-
dziano waloryzację emerytur. 
Od 1 marca 2023 r. wyniesie ona 
13,8 procent. Ponadto, należy 
wziąć pod uwagę dodatkowe 
świadczenia. Trzynasta emery-
tura wypłacana jest w wysokości 
najniższej emerytury. Oznacza 
to, że w 2023 r. każdy emeryt 
dostanie co najmniej 1 523,14 
zł brutto dodatkowego świad-
czenia – tzw. trzynastki.

Do tej pory tzw. czternastaka 
również była wypłacana w wy-
sokości najniższej emerytury. 
Jednak, świadczenie to różniło 

się przepisem, który ograniczał 
wypłacanie o kryterium docho-
dowe. Na razie nie ma infor-
macji, co do tego, czy w nowej 
ustawie przewidziano taki zapis. 

Znaczna większość emerytów 
dostanie dodatkowo w 2023 
r. ponad 3 tys. zł. Obejmą to: 
dodatkowe świadczenie w mar-
cu-kwietniu, wraz z marcową 
emeryturą podstawową w zwa-
loryzowanej wysokości – tzw. 
trzynastą emeryturę oraz 
w sierpniu-wrześniu drugie 
w roku dodatkowe świadczenie 
– tzw. czternastą emeryturę.

Od marca 2023 r. ma wzrosnąć najniższa emerytura. 
Seniorzy mogą spodziewać się także dodatkowych 
świadczeń w postaci tzw. trzynastki i czternastki. 
W tej sprawie padły deklaracje ze strony minister 
Maląg i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Nie-
stety, dodatkowe pieniądze nie są dużą pomocą, 
uwzględniając szalejącą inflację.

Emeryci otrzymają 
kolejne świadczenia

Legitymacja emeryta i rencisty 

Legitymacja emeryta-rencisty 
uprawnia jej właściciela do zniżek 
na niektóre świadczenia. Otrzy-
manie dokumentu przysługuje 
osobie mającej ustalone prawo 
do emerytury, renty lub nauczy-
cielskiego świadczenia kompen-
sacyjnego. 

Do tej pory legitymacja wyda-
wana przez ZUS była w formie 
plastikowej karty. Od 1 stycznia 
2023 roku będzie można 
ubiegać się o wersję elektro-
niczną tego dokumentu. Opcja 
będzie dostępna dla wszyst-
kich uprawnionych w aplikacji 
mObywatel. Elektroniczna legi-
tymacja nie będzie jednak obo-
wiązkowa. 

Posiadanie legitymacji uprawnia 
między innymi do: zniżek na leki; 
leków za darmo dla osób powyżej 

75 roku życia objętych ubezpie-
czeniem zdrowotnym; zniżek na 
rehabilitację; zniżek na przejazdy 
w komunikacji miejskiej; zniżek do 
kina, muzeów i teatrów; obniżenia 
opłat za rehabilitację; zniżek oraz 
ulg w placówkach uzdrowiskowych.

Aby uzyskać elektroniczną 
wersję legitymacji, trzeba będzie 
ją dodać do tzw. wirtualnego 
portfela w postaci dokumentu 
mLegitymacja.

Jeśli emeryt-rencista chce 
otrzymać legitymację powinien 
złożyć odpowiednie dokumenty 
do ZUS: wniosek o wydanie le-
gitymacji emeryta-rencisty lub 
oświadczenia dotyczącego faktu 
uszkodzenia lub zniszczenia le-
gitymacji, lub oświadczenie 
o utracie legitymacji wraz z zobo-
wiązaniem do zwrotu utraconej 

legitymacji w przypadku jej odzy-
skania.

Wniosek o wydanie legity-
macji emeryta-rencisty można 
złożyć: osobiście lub przez peł-
nomocnika w dowolnej jednostce 
organizacyjnej ZUS (pisemnie 
lub ustnie do protokołu) lub za 
pośrednictwem: operatora pocz-
towego, polskiego urzędu konsu-
larnego.

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument, który wydać może Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych osobie, która przechodzi na emeryturę. Od nowego roku bę-
dzie można korzystać z elektronicznej wersji legitymacji. 

Elektroniczna wersja niedługo 
będzie dostępna

fot.: freepik.com
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Trudno uwierzyć, że po tylu latach 
zniechęcania Polaków do palenia, 
których symbolem stał się plakat 
„papierosy są do d…”, po papierosa 
wciąż sięga codziennie 8 milionów 
z nas. Na opary papierosowego 
dymu narażonych jest kolejnych 14 
milionów biernych palaczy, w tym 
3 miliony dzieci. Co piąty palacz 
w Polsce przyznaje się do palenia 
papierosów w obecności najmłod-
szych. W listopadzie obchodzimy 
Światowy Dzień Rzucania Palenia. 
Z tej okazji prezentujemy 5 popular-
nych mitów, w które wierzą palacze.

Mit: palenie papierosów uspokaja. 
To jedno z bardziej szkodliwych prze-
konań, bo podkreśla stosunkowo 
niewielkie dla organizmu korzyści 
związane z lepszym samopoczu-
ciem. Wynika ono przyśpieszonej 
produkcji hormonów odpowiedzial-
nych za odczuwanie przyjemności 
przez ośrodek nagrody w mózgu. 
Mówienie o papierosach jako meto-
dzie na walkę ze stresem i gorszym 
samopoczuciem jest próbą uspra-
wiedliwienia nałogu i odwróceniem 
uwagi od szkodliwych konsekwencji 
palenia!

Fakt: palenie papierosów podnosi 
ciśnienie krwi, wywołuje pobu-
dzenie, może wiązać się odczuwa-
niem niepokoju, a nawet prowadzić 
do zaburzeń lękowych. Odczuwany 
przez palacza spokój po zapaleniu 
papierosa jest tylko pozorny i wiąże 
się z zaspokojeniem tzw. głodu niko-
tynowego. Palenie papierosów nie 
ma żadnego korzystnego wpływu 
na zdrowie palacza. Przeciwnie, 

papierosy podwyższają znacząco 
ryzyko zgonu z powodu chorób 
serca i naczyń, płuc czy nowotworu. 
Wystarczy przypomnieć, że co piąty 
zgon w naszym kraju wywołany jest 
właśnie paleniem papierosów.

Mit: To nikotyna zabija palaczy. 
Wielu palaczy widzi w nikotynie 
sprawcę największego zła i przy-
pisuje jej winę za tragiczne konse-
kwencje ich nałogu. Palacze uznają 
nikotynę za główny powód, przez 
który chorują i umierają, np. z po-
wodu nowotworów takich, jak rak 
płuca. 

Fakt: Nikotyna uzależnia, ale nie 
zabija. Palacze błędnie przypisują 
tragiczne skutki palenia papierosów 
samej nikotynie. Palą, ponieważ są 
uzależnieni od nikotyny, ale zabija 
ich dym oraz substancje smoliste. 
Choc w skład typowego papierosa 
wchodzi ponad 600 substancji che-
micznych, to podczas jego palenia 
powstaje ich aż 7 tysięcy, a około 
100 działa trująco na organizm, 
w większości powodując choroby 
nowotworowe. To właśnie wdy-
chanie toksycznego dymu papie-
rosowego zabija palaczy i sprawia, 
że chorują. Nikotyna, według mię-
dzynarodowych i europejskich or-
ganizacji zdrowia publicznego, nie 
powoduje raka. Dlatego stosuje się 
ją w plastrach, gumach, tabletkach 
czy sprayach, które palacze walczący 
z nałogiem mogą kupić w aptece, 
bez recepty, żeby zapomnieć o pa-
pierosie. 

Mit: Bierne palenie nie szkodzi. 
Ten mit jest najbardziej szkodliwy 
dla otoczenia palaczy, którzy od lat 

powtarzają, że palenie szkodzi tylko 
im, a nie innym: „To moje zdrowie 
i sam mogę o tym decydować, bo 
jestem dorosły. Mam prawo do 
puszczania sobie dymka, tak jak 
osoba, która lubi alkohol, ma prawo 
do lampki wina, a ktoś, kto lubi zjeść 
niezdrowo, ma prawo kupić sobie 
tłustą golonkę”. Kto z nas nie słyszał 
takiego tłumaczenia i próby obrony 
nałogu pod płaszczykiem walki 
o osobistą wolność? 

Fakt: Palenie papierosów szkodzi 
osobom w otoczeniu palacza 
w ogromnym stopniu! Bliscy czy 
znajomi palacza muszą wdychać nie 
tylko tzw. główny strumień dymu 
papierosowego. Dodatkowo są nara-
żeni na tzw. strumień boczny – czyli 
dym z rozżarzonej, tlącej się koń-
cówki papierosa. A ten jest jeszcze 
groźniejszy dla zdrowia. Co nam 
grozi, gdy biernie wdychamy dym? 

Do naszych płuc trafia toksyczna 
mieszanka smoły, radioaktywnego 
polonu, niklu, cyjanowodoru, amo-
niaku, czy DDT – składnika trutki 
na szczury. Na „dokładkę”: tlenek 
węgla (czad), który nie bez powodu 
nazywany przez lekarzy i strażaków 
„cichym zabójcą”. W strumieniu 
bocznym stężenie czadu jest szcze-
gólnie wysokie.

Mit: Papierosy szkodzą tak samo, 
co e-papierosy lub inne alternatywy 
do palenia. To z kolei mit, którym po-
sługują się nie tyle sami palacze, co 
wielu przeciwników dymka, którzy 
chcąc walczyć ze szkodliwym na-
łogiem często wrzucają do jednego 
worka papierosy, e-papierosy, pod-
grzewacze tytoniu czy woreczki 
z nikotyną – nie widząc między nimi 
żadnej różnicy. Tę różnicę widzą 
jednak badacze, naukowcy i politycy.

Fakt: E-papierosy, podgrzewacze 
tytoniu czy woreczki nikotynowe 
nie wydzielają dymu papieroso-
wego, przez co w niektórych krajach 
uznawane są za mniej szkodliwe 
od papierosów. Naukowcy już od 
ponad 50 lat gromadzą dowody na 
tragiczne skutki palenia papierosów 
i wdychania ich dymu. Równolegle 
naukowcy badają dziś tzw. bez-
dymne wyroby nikotynowe. Stan 
wiedzy naukowej na ich temat na 
dziś jest taki, że e-papierosy (tzw. 
wejping), podgrzewacze tytoniu 
(tzw. iqosy, czytaj: ajkosy) oraz sa-
szetki (woreczki) z nikotyną – są 
mniej toksyczne i mniej szkodliwe 
dla organizmu palacza niż papierosy. 
Dzieje się tak, ponieważ w żadnym 
z nich nie zachodzi proces spalania 

tytoniu, przez co nie ma dymu i wielu 
trujących związków. Niektóre z tych 
badań wskazują na to, że palacze 
zamieniający papierosy którymś 
z takich wyrobów, mogą zmniej-
szyć ryzyko dla swojego zdrowia 
w porównaniu z dalszym paleniem 
– ale i tak najlepsze rezultaty daje po 
prostu rzucenie nałogu! 

Mit: Żeby rzucić palenie – wy-
starczy silna wola! To mit polega-
jący na próbie budowania fałszywej 
pewności siebie wśród palaczy i ba-
gatelizowaniu uzależniającej siły 
tego nałogu. Palacze lubią powta-
rzać, że są w stanie w każdej chwili 
zerwać z nałogiem. Tylko czekają na 
odpowiedni moment.

Fakt: Uzależnienie od palenia pa-
pierosów jest chorobą i podobnie jak 
inne uzależnienia ma charakter prze-
wlekły i nawracający. Ten nałóg ma 
co najmniej dwa wymiary. Pierwszy 
to uzależnienie od nikotyny. Drugi 
wymiar ma charakter społeczny. To 
pewien rytuał palenia: trzymanie pa-
pierosa w dłoni, wydychanie dymu 
i aspekt towarzyski, jaki niesie ze 
sobą palenie. Palacze nie mogą liczyć 
na specjalną pomoc w wychodzeniu 
z nałogu. Straszy się ich skutkami 
palenia, ale brakuje wsparcia me-
dycznego. Przykładowo – żaden 
z leków na rzucanie palenia nie jest 
refundowany przez NFZ. W całym 
kraju mamy tylko kilka poradni rzu-
cania pelanie, ale z ich usług korzysta 
rocznie około 800 z ok. 8000000 
palących.

 ■ materiał prasowy

Warto wiedzieć

5 mitów, w które wierzą palacze

Blisko 2 mln skierowań

Minister Adam Niedzielski 
podczas konferencji w Minister-
stwie Zdrowia poinformował, 
że od 12 grudnia 2022 r. szcze-
pionkę przeciw COVID-19 mogą 
otrzymać dzieci w wieku od 6 mie-
sięcy do 4 lat. Wystawionych zo-
stało już blisko 2 mln e-skierowań.

Szczepienie podstawowe 
składa się z 3 dawek szczepionki 
– dwóch podawanych w odstępie 
3 tygodni i trzeciej dawki po 8 
tygodniach od przyjęcia drugiej 
dawki. Szczepienia dzieci są wy-
konywane szczepionką Comir-
naty, którą należy podawać we 

wstrzyknięciu domięśniowym. 
Miejsce podania zależy od wieku 
dziecka i masy mięśni. – Szcze-
pionki są całkowicie bezpieczne. 
Dodatkowo małego pacjenta do 
szczepienia kwalifikuje lekarz. 
Szczepienia będą wykonywane 
w 6,9 tys. punktach szczepień – 

podkreśla szef resortu zdrowia. 
Od 7 grudnia punkty szczepień 
mogą zamawiać szczepionkę 
w systemie informatycznym. 
Już 5 grudnia otrzymano 504 
tys. dawek szczepionki, co po-
zwoli na pełne zaszczepienie 
168 tys. dzieci. W nocy z 11 
na 12 grudnia wystawionych 
zostało ok. 1,9  mln e-skie-
rowań. Od 12 grudnia można 
zarejestrować dziecko na szcze-
pienie przez mojeIKP (konto 
rodzica), infolinię Narodowego 
Programu Szczepień –  (numer 
tel. 989) i w punkcie szczepień. 
– COVID-19 to obecnie nie je-

dyne zagrożenie epidemiczne. 
W ostatnich miesiącach dyna-
micznie rośnie liczba zacho-
rowań na grypę. Tygodniowo 
to aż 160 tys. – zaznacza Adam 
Niedzielski. Od września do 
końca listopada grypę rozpo-
znano u niemal 1,3 mln Polaków, 
blisko połowę stanowią dzieci. 
Do szpitali trafiło aż 4,2 tys. 
osób, a 60 proc. hospitalizowa-
nych to dzieci. Skuteczną formą 
ochrony są szczepienia – do-
tychczas do Polski trafiło niemal 
3 mln dawek. Zaszczepiło się 
jednak  zaledwie 640 tys. osób

 ■ fot.: freepik.com.

Od grudnia szczepienia dzieci  
już od 6 miesiąca
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

16.11 2022 roku Michał Świdnicki z klasy 4 u pod opieką p. Anny Bugały wziął 
udział w finale konkursu kulinarnego Les Chefs en Or – Polska Edycja. Konkurs 
odbył się w Instytucie Kulinarnym w Piasecznie. Zyskaliśmy wiele cennych uwag 
i doświadczenie. Szkoła otrzymała 500 zł na zakupy w Selgros.

Finał konkursu kulinarnego

6 grudnia w naszej szkole, po 
przerwie spowodowanej pan-
demią, odbył się długo wycze-
kiwany jarmark świąteczny. 
Wszystkie klasy miały za zadanie 
przygotować produkty, które 
później wystawiły na sprzedaż 
na swoich stoiskach, a pozyskany 
dochód został w całości przezna-
czony na cele charytatywne. Mi-
kołajki w Słowackim przepełniała 
cudowna atmosfera połączona ze 
świetną zabawą oraz integracją, 
dlatego każdy z nas z pewnością 
będzie dobrze wspominał ten 
dzień oddechu od codziennych 
trudów szkoły. Ponadto odbyła 
się kolejna edycja ikonicznego 
już “Christmas Quizu”, w którym 

uczniowie mogli sprawdzić swoją 
wiedzę oraz zmierzyć się z innymi 
w konkursie dotyczącym tradycji 
bożonarodzeniowych kultywowa-
nych w Wielkiej Brytanii oraz Sta-
nach Zjednoczonych.

Nie wolno nam jednak zapo-
mnieć, że nie dla wszystkich 
święta są czasem sielanki i odpo-
czynku. Możemy za to postarać się, 
aby właśnie tak się stało. W tym 
celu uczniowie I LO przygotowali 
dla osób potrzebujących ponad 
dwieście paczek żywnościowych, 
które niezaprzeczalnie przydadzą 
się w przedświątecznym okresie. 
Całe przedsięwzięcie odbyło 
się w ośrodku Caritas przy ulicy 
Ogrodowej.

W Słowaku już czujemy 
atmosferę świąt!

Marszałek Józef Piłsudski, postać 
wszystkim znana i otoczona po-
wszechnym kultem, obchodził 5 
grudnia symboliczną rocznicę 155. 
urodzin. Z tej okazji miały miejsce 
miejskie uroczystości upamiętnia-
jące postać marszałka, oczywi-
ście zapoczątkowane złożeniem 
kwiatów pod jego pomnikiem na 
placu Biegańskiego. Obchody prze-
niosły się następnie do Ratusza 
Miejskiego, gdzie rozstrzygnięto 
konkursy związane z postacią Pił-
sudskiego oraz wręczono nagrody.

Istotnym dla nas akcentem jest 
jednak sukces naszego ucznia, 
świetnie wpisującego się w pro-
mocję patriotyzmu, która jest 
jednym z nadrzędnych celów 
naszej szkoły. Podczas tego wy-
darzenia Jakub Szczygłowski, 
uczeń klasy IIB, został miano-
wany na stopień chorążego 
Związku Piłsudczyków RP, or-
ganizacji patriotycznej, która 
za główny cel stawia sobie 
kultywowanie tradycji piłsud-
czykowskiej oraz promowanie 

patriotycznych postaw wśród 
młodzieży. Jakub został także 
odznaczony Brązowym Krzyżem 
Związku Piłsudczyków RP za 
wkład w popularyzację działań 
Związku, organizację uroczy-
stości patriotycznych oraz 
bliską współpracę z innymi sto-
warzyszeniami przy zachowaniu 
wzorowej postawy etycznej 
i koleżeństwa.

Kolejne już urodziny Józefa Pił-
sudskiego udowodniły, że cho-
ciaż marszałek zmarł w 1935 
roku, pozostawił po sobie ducha 
patriotyzmu godnego narodowo-
wyzwoleńczych środowisk okresu 
międzywojennego.

„Urodziny Marszałka”Co nowego 
w Słowaku?

Pod koniec listopada, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka, uczniowie I LO zorgani-
zowali inscenizację Sądu Koleżeń-
skiego Janusza Korczaka, który był 
wybitnym polskim pedagogiem, 
publicystą, pisarzem, a także dzia-
łaczem społecznym. Jednakże 
przed wszystkim był prekursorem 
działań na rzecz praw dziecka. Ten 
wielki człowiek dowodził, że dzieci 
mają równe dorosłym prawa, nie-
zbywalną godność i wolność.  Sąd 
dziecięcy, jak i samo przedsta-
wienie, miały wzbudzić w młodych 
widzach poczucie własnej god-
ności, świadomości swoich praw, 
ale również odpowiedzialności 

za siebie. Poprzez tę inscenizację 
uczniowie chcieli zwrócić uwagę 
na współczesne problemy doty-
czące przemocy w stosunku do 
dzieci (również cyberprzemocy), 

nieszanowania dziecięcych praw 
i braku ich znajomości. Te niestety  
bardzo aktualne kwestie zostały 
już ponad 100 lat temu zdiagno-
zowane przez Janusza Korczaka, 
który z pewnością byłby dumny, 
że młodzi ludzie, na kanwie takich 
inscenizacji, poznają swoje prawe 
i przywileje. 

Sąd korczakowski
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Artykuł sponsorowany

Tylko w tym roku z bezpłatnego 
wsparcia Funduszu Sprawiedli-
wości skorzystało ponad 2 ty-
siące ofiar oszustw finansowych. 
Każdy, kto padł ofiarą takiego 
przestępstwa, może się zgłosić 
do punktów pomocy działających 
w całej Polsce! Są finansowane 
ze środków Funduszu Sprawie-
dliwości, którego Dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości. 
Zatrudnieni tam specjaliści ofe-
rują wsparcie prawne, psycholo-
giczne i materialne.

Kiedy pani Beata dowiedziała się 
o tym, że bank żąda od niej spłaty 
kredytów, których nigdy nie zacią-
gnęła, była w prawdziwym szoku. Jej 
konto zostało zablokowane i z dnia 
na dzień została bez środków do 

życia. 
Jak się okazało, pani Beata zo-

stała oszukana przez pracow-
nicę banku, która zaciągnęła 
na jej dane osobowe kilka kre-
dytów, a pieniądze…wydała! Przez 
kilka miesięcy bank czekał na 
spłatę, a gdy się nie doczekał – 
wysłał pisma ponaglające i zabez-
pieczył środki, które pani Beata 
miała na koncie. 

W tej sytuacji, pokrzywdzona 
kobieta zwróciła się do jednej 
z placówek finansowanych 
przez Fundusz Sprawiedliwości, 
gdzie udzielono jej pomocy 
prawnej, mającej na celu wyja-
śnienie sprawy i odblokowanie 
pieniędzy na koncie. To jednak 
długa procedura, a pani Beata 
nadal pozostawała bez pieniędzy. 

W ramach Funduszu Sprawiedli-
wości otrzymała więc pomoc ma-
terialną, w tym bony żywnościowe 
i odzieżowe oraz dofinansowanie 
do czynszu. Kobiecie udzielono 
również wsparcia psychologicz-
nego, bo wskutek całej sytuacji 
żyje w ciągłym lęku, że sprawa 
może się powtórzyć.

Pomoc realna i potrzebna
Takich historii jest bardzo wiele. 
Tylko w tym roku z pomocy pla-

cówek Funduszu Sprawiedliwości 
uruchomionych w całej Polsce 
skorzystało ponad 2 tysiące osób 
dotkniętych przestępstwem oszu-
stwa!

- Naszym celem jest stworzenie 
takiego systemu, który będzie 
gwarantował sprawne wsparcie 
osób pokrzywdzonych prze-
stępstwem. Wsparcie musi być 
odpowiednio dobrane do indywi-

dualnych potrzeb tych osób – jest 
to przede wszystkim wsparcie 
prawne, psychologiczne, me-
dyczne, materialne – wyjaśnia 
Marcin Romanowski, wicemini-
ster sprawiedliwości. – To pomoc, 
co warto podkreślić, w całości fi-
nansowana przez Fundusz Spra-
wiedliwości, na który składają się 
sami przestępcy. Fundusz rozpo-
rządza pieniędzmi, które sądy za-
sądzają od sprawców przestępstw, 
czyli pochodzą one z kieszeni 
ludzi, którzy wyrządzili krzywdę 
innym. Teraz te środki służą temu, 
by czynić dobro, między innymi 
właśnie w placówkach Funduszu 
Sprawiedliwości.

W specjalistycznych placów-
kach Funduszu Sprawiedliwości, 
pokrzywdzeni i ich rodziny mogą 
skorzystać z pomocy prawnej, 
psychologicznej oraz materialnej. 
Specjaliści pomagają 

w tak różnych sprawach jak pi-

sanie pism i wniosków urzędo-
wych, znalezienie bezpiecznego 
schronienia, uzyskanie dofinan-
sowania do przekwalifikowania 
zawodowego itp.. Z pieniędzy 
Funduszu Sprawiedliwości finan-
sowany może być zakup ubrań 
i środków czystości.

Od 2019 roku ze wsparcia Fun-
duszu Sprawiedliwości wsparcie 
otrzymało ponad 192,6 tys. osób! 

Gdzie szukać pomocy?
Żeby skorzystać ze wsparcia 

wystarczy zgłosić się do 
jednej z ponad 300 punktów, 
które świadczą pomoc ofiarom 
przestępstw i ich rodzinom. 
Można przyjść osobiście, wysłać 
maila albo zadzwonić. Wszystkie 
potrzebne informacje, w tym ad-
resy i kontakty do wszystkich pla-
cówek w całej Polsce są dostępne 
na interaktywnej mapie www.fun-
duszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/
znajdz-osrodek-pomocy/

Działa też ogólnopolska i cało-
dobowa Linia Pomocy Pokrzyw-
dzonym pod nr 222 309 900, 
można również wysłać maila na: 
info@numersos.pl

Masz spłacić kredyt, którego nie zaciągnąłeś? 
Zobacz, gdzie zgłosić się po bezpłatną pomoc!

Na terenie województwa śląskiego można zgłosić się m.in. 
placówek, działających w ramach Sieci Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym, finansowanych ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, 
którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości:
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Częstochowie, Al. Pokoju 12

Pracodawcy z Częstochowy i regionu

W środę,14 grudnia w Zespole 
Szkól Gastronomicznych im. Marii 
Skłodowskiej-Curie odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród laureatom 
konkursu „Pracodawca wspie-
rający szkolnictwo zawodowe”. 
Wydarzeniu, które poprowadził dy-
rektor „Gastronomika” Arkadiusz 
Maślanka, towarzyszyły występy 
artystyczne uczniów.

Wręczenia nagród laureatom 
dokonał prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk. W swoim 
wystąpieniu podkreślił, jak duże 
znacznie dla przyszłości uczniów 
szkół i tym samym Częstochowy 
ma rozwój owocnej współpracy 
między pracodawcami a szkołami 
kształcącymi przyszłych fachowców 
rynku pracy. Przedstawiciele Urzędu 
Miasta pogratulowali wszystkim na-
grodzonym. - Konkurs „Pracodawca 
wspierający szkolnictwo zawo-
dowe”  jest zwieńczeniem owocnej 
współpracy szkół technicznych 
i branżowych oraz pracodawców an-
gażujących się w organizację praktyk 
zawodowych. Jego celem jest 
uhonorowanie tych, którzy wyjąt-
kowo zaangażowali się w działania 
na rzecz rozwoju naszego miasta, 
uczestnicząc w procesie kształcenia 
w szkołach technicznych i branżo-
wych oraz w tworzeniu ich pozy-

tywnego wizerunku. To dzięki takim, 
jak nagrodzeni, przedsiębiorcom 
częstochowski rynek pracy staje się 
rynkiem pracodawcy wrażliwego 
społecznie, który dba o swojego 
pracownika, wiedząc, że jest to jego 
największy kapitał – podsumowuje 
częstochowski magistrat. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się m.in.: 
organizator konkursu prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk, naczelnik Wydziału Edukacji 
Rafał Piotrowski, kierownik Centrum 
Obsługi Inwestora UM Anna Ty-
moshenko, kierownik Referatu Or-
ganizacji Oświaty Wydziału Edukacji 
Katarzyna Centkowska-Wydmuch 
oraz dyrektor Zespołu Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznych Rafał 
Dziwis.

Laureaci tegorocznej  
edycji konkursu:

• AUTO KOMPLEKS  
   Sławomir Puka
• GROHE Polska Sp. z o.o.
• Grupa ABS
• Hotel ARCHE
• MASKPOL S.A.
• Regionalna Izba Przemysłowo– 
   Handlowa w Częstochowie
• Restauracja TORI
• ROTEX Agata Robak
• SERVECOM.PL Sp. z o.o.
• STAWOWY GROUP Sp. z o.o.
• TAURON Dystrybucja S.A.
• Udziałowiec Sp. z o.o.

 ■ opr. pn

Nagrodzeni za współpracę 
ze szkołami zawodowymi

Jest bezpieczna i zdrowa

Centralne Laboratorium Badania 
Wody i Ścieków zajmuje się kon-
trolą jakości wody w Częstochowie. 
Dzięki nowoczesnej aparaturze ba-
dawczo-pomiarowej wykonywanie 
działań jest na wysokim poziomie. 

Laboratorium działa w ramach 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochow-
skiego. Posiada pełnomocnictwo 
Polskiego Centrum Akredytacji 
na pobieranie próbek wody do 
badań oraz wykonywanie badań 
wody, w tym wody do spożycia za 
pomocą 32 metod fizykochemicz-
nych i 8 metod mikrobiologicz-
nych. 

Działania laboratorium polegają 
na prewencyjnym wykrywaniu 
wzrostów stężenia substancji za-
wartych w wodzie surowej. Wyni-
kiem tych prób jest zapobieganie 
przedostania się potencjalnego 
zanieczyszczenia do wód wpusz-
czanych do sieci wodociągowej. 

- Pracownicy laboratorium kon-
trolują również jakość wody po-
dawanej do sieci, magazynowanej 
w zbiornikach oraz wody w sieci 
wodociągowej. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw, przepro-
wadzają również kontrolę jakości 
wody w sieci wodociągowej po na-
prawach i konserwacjach, a także 
bezpośrednio u odbiorcy w przy-
padku skarg i reklamacji – infor-

muje Urząd Miasta Częstochowy. 
W 2021 roku do badań mikrobio-

logicznych pobrano 3815 próbek, 
z których wykonano 11 tys. 58 
analiz. Na potrzeby pracowni che-
micznej wykonano 4303 próbki, 
z których przeprowadzono aż 50 
tys. 871 analiz. Kontrola jakości 
wody to proces, który pochłania 
dużo czasu. Na przykład badanie 
mikrobiologiczne, za pomocą któ-
rego sprawdza się wskaźniki za-
nieczyszczenia fekalnego, takie 
jak liczba bakterii Escherichia coli, 
trwa min.18 godzin. Z kolei ba-
danie ogólnej liczby mikroorgani-
zmów w 22°C wymaga nawet 72 
godzin. 

Wystarczy zaledwie pół go-
dziny, by uzyskać niektóre wyniki 
w badaniach fizykochemicznych 
(związanych z mętnością), prze-
wodnością, czy też obecnością 
chloru wolnego.

 ■ fot.: freepik.com

Dbają o jakość wody
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Poradnik

Za chwilę święta - zasią-
dziemy do stołu, spędzimy 
wspólnie czas i będziemy 
chcieli obdarować najbliż-
szych upominkami. Choć 
zostało niewiele dni, nie 
wszyscy jeszcze zaopatrzyli 
się w prezenty. Przychodzimy 
z szybkim rozwiązaniem dla 
zapominalskich. 

Pomysły na prezent dla 
Niej…

Jeśli się zastanawiacie co 
kupić mamie, babci, siostrze 
czy dziewczynie to dobrze tra-
filiście. Poniżej przedstawiamy 
pomysły na prezenty dla ko-
biet! Oto kilka przykładów:

1. Skrzynkę z narzędziami 
ogrodowymi. Ten prezent 
można kupić w całości w wielu 
sklepach lub skompletować 
zestaw samemu. 

2. Dla pań, które po połu-
dnia lubią spędzać na plotkach 
z koleżanką, bądź przed tele-
wizorem czy z książką, propo-
nujemy zestaw herbat lub kaw. 
Do tego można dorzucić ładny 
kubek bądź imbryczek i pre-
zent gotowy. 

3. Ciepłe kapcie i skarpety 
z prawdziwej wełny dla tych, 
którym zimowa pogoda nie 
przynosi radości. 

4. Biżuteria. Tutaj należy 
uważać. Każda kobieta lubi co 
innego, więc warto wybrać tę 
opcję, gdy znamy daną osobą 
choć odrobinę dłużej.

5. Jeśli brakuje nam nie tylko 
pomysłów, ale i czasu, można 
wybrać prezent uniwersalny. 
Wiele sklepów i stron oferuje 
zakup bonów w określonej 
kwocie. 

6. Spa będzie dobrym pre-
zentem dla ciągle zabieganych 
pań, które trzeba zatrzymać 
na chwilkę. Ten czas dla siebie 
można opakować w piękną 
kartkę i obdarować bliską 
osobę. 

7. Książka to dobry wybór 
dla wielbicielek czytania. Wa-

chlarz opcji jest bardzo szeroki, 
a ciekawa lektura może mocno 
zainspirować. Dla miłośni-
czek e-wydań, można sięgnąć 
po e-book lub elektroniczne 
książki.

8. Wiele pań nie lubi wy-
dawać pieniędzy na siebie. 
Może świąteczny czas będzie 
okazją, by to zmienić. Wiele 
firm i organizacji zajmuje się 
przygotowaniem warsztatów. 
Możliwości jest bardzo dużo. 
Od kursów językowych po ce-
ramikę. 

9. Opcji niematerialnych jest 
nieskończona ilość. Bilet do 
teatru, opery bądź na koncert 
wymarzonego piosenkarza to 
opcja dla tych, którzy nie lubią 
wydawać pieniędzy na kulturę.

10. Ceramika w sklepach wy-
gina półki. Wazony, lustra do 
makijażu, stojaki na biżuterię, 
to wszystko bardzo dobry po-
mysł na praktyczny prezent.

Dla Niego…

1. Klasyczne kosmetyki nigdy 
nie zawodzą. Perfumy dobrej 
jakości albo zestaw do pie-
lęgnacji brody to opcja dla 
panów dbających o siebie.

2. Dla tych często wyjeżdża-
jących w delegację warto za-
inwestować w kosmetyczkę. 
Męska skórzana nie należy do 
najtańszych. 

3. Grawerowana szklanka 
do whisky albo kufel do piwa. 
Mężczyźni przywiązują się do 
swoich przedmiotów, więc 
warto wybrać coś spersonali-
zowanego. 

4. Dla fanów muzyki i podca-
stów warto kupić słuchawki, 
które umożliwią odsłuch w do-
brej jakości.

5. Panowie z zarostem mogą 
się również ucieszyć z golarki.

6. Nowy rok zbliża się wiel-
kimi krokami. Tych, którzy 
zawczasu narzekają na poświą-
teczne kilogramy można za-
opatrzyć w zestaw do ćwiczeń. 

7. Zegarek będzie idealnym 

wyborem dla starszych męż-
czyzn, którzy cenią sobie kla-
sykę i elegancję. Sprawdzi się 
zarówno kieszonkowy, jak 
i w wersji na rękę.

8. Gdy mamy do czynienia 
z niewymagającym kan-
dydatem, można poszaleć 
w świecie skarpetek i skom-
pletować naprawdę ciekawy 
zestaw. 

9. Plakat z ulubionym ar-
tystą lub zespołem może być 
ciekawym dodatkiem do pre-
zentu. Zapakowany w anty-
ramę może stanowić ciekawy 
dodatek do domu.

10. Dla mężczyzn młodszych 
jak i starszych można sięgnąć 
po grę. Wybrać te bardziej 
zautomatyzowaną bądź pójść 
w klasykę i planszówki. Rynek 
oferuje tyle opcji, że na pewno 
się coś znajdzie. 

Dla najmłodszych…

Prezenty dla maluszków 
zwykle nie zapadają w pamięci 
dzieci. Nie ze względu na tra-
fienie w gusta, a dlatego, że 
bardziej cieszą się z nich do-
rośli. Warto więc połączyć te 
dwie opcje i wybrać coś prak-
tycznego i zabawnego. 

1. ,,Wyprawkowe” elementy 
przydadzą się tym, którzy 
oczekują maluszka bądź wła-
śnie na świecie się pojawił. 
Ręcznik, pieluszki, kokon czy 
śpiworek to tylko kilka z opcji 
do wyboru. 

2. Pozytywka będzie wspa-
niałą pamiątką. Warto jednak 
pamiętać o dźwięku przy jego 
wyborze, tak żeby rodzice nie 
mieli problemów z zaśnię-
ciem…

3. Mata do przewijania 
przyda się zarówno w domu 
jak i na spacerach.

4. Książeczki, które pozwolą 
wprowadzić najmłodszych 
w świat liter i kolorów. Dostęp-
nych jest mnóstwo wariantów, 
więc na pewno można wybrać 
coś, czego dziecko jeszcze nie 

ma.
5. Sklep, kuchnia, drewniane 

owoce i warzywa, zestaw fry-
zjerski – to opcje dla nieco 
starszych, ale nadal malut-
kich, którzy wchodzą w świat 
i odkrywają nowe zaintereso-
wania. Zabawki zawsze będą 
się podobać, ale może warto 
sięgnąć po opcje, które po-
zwolą dzieciom przy okazji na-
uczyć się czegoś nowego.

6. Maskotki. Dzieci uwielbiają 
maskotki. Zabiegani rodzice 
nierzadko nie mają czasu na 
pranie pluszaków, więc można 
wybrać opcję na szybko i kupić 
nowego przyjaciela. 

7. Piżamka bądź inny ciuch 
to dobry wybór. Małe dzieci 
szybko się brudzą i podobnie 
jak z zabawkami nie ma czasu 
na szybkie porządki. Ponadto 
intensywny wzrost powoduje, 
że w zastraszającym tempie 
wyrastają z tego, co jeszcze 
kilka miesięcy temu było 
dobre. 

8. Z praktycznych prezentów 
można wybrać kosz na za-
bawki. Pozwoli to zorgani-
zować przestrzeń, która często 
jest mocno chaotyczna.

9. Zabawka sensoryczna 
przyciągnie uwagę i zajmie 
dziecko na jakiś czas. Dzięki 
temu, będzie to też pośrednio 
prezent dla dorosłych.

10. Nawilżacz powietrza 
to też opcja praktyczna i na 
pewno rodzice będą mogli 
z niej skorzystać, a dziecku bę-
dzie się lepiej spało.

Dla nastolatków…

W świecie mediów i szyb-
kiego Internetu pomysłów 
jest bardzo dużo. Im bardziej 
kogoś znamy, tym łatwiej wy-
brać prezent. Dla tych, którzy 
mają z tym trudność, podpo-
wiadamy:

1. Dziewczyny mogą ucieszyć 
się z nowych lakierów bądź ze-
stawu do robienia hybryd. 

2. Zegarek monitorujący ak-

tywność fizyczną sprawdzi 
się zarówno dla chłopców jak 
i dziewczyn. Warto wybrać tę 
opcję dla bardziej aktywnych 
sportowo.

3. Niedrogi prezent dla na-
stolatka to case na telefon. 
Wariantów na rynku jest 
nieskończona ilość, więc na 
pewno znajdzie się coś wpaso-
wującego w gusta danej osoby.

4. Powerbank będzie super 
opcją dla nastolatków, którzy 
dużą część czasu spędzają 
poza domem, a my nie chcemy 
się martwić o to, gdzie są. 
Choć to prezent z kategorii 
praktyczny, przyda się na 
pewno.

5. Bezprzewodowy głośnik 
sprawdzi się dla fanów imprez 
i głośnej medytacji. 

6. Coraz częściej sięga się 
po puzzle, które mogą przy-
nieść miło spędzony czas, 
a następnie stanowić ozdobę 
w pokoju nastolatka. 

7. Sportowe świry będą za-
dowolone ze sprzętu, który 
umożliwi im treningi. Trzeba 
wiedzieć, czym interesuje się 
dana osoba, ale gdy wykona 
się już ten krok, reszta pójdzie 
z górki. 

8. Plecak z oryginalnym 
wzorem bądź ten spełniający 
najnowsze trendy to opcja za-
mienna wraz z torbą. Można 
wybrać ten prezent i dla chło-
paka i dla dziewczyny.

9. Choć na pierwszą myśl 
o ubraniach przychodzi sko-
jarzenie ze skarpetami, to te 
czasy odeszły w niepamięć. 
Dodatki, bluzy, koszulki, 
spodnie, markowe lub nie, 
opcji bardzo wiele, a znając na-
stolatków, z chęcią powiedzą 
co jest aktualnie w modzie.

10. Lego w wersji dla tych 
starszych na pewno się 
sprawdzi. Nie każdy chce 
się do tego przyznać, ale 
w każdym, a zwłaszcza w na-
stolatkach drzemią dzieci, 
które zawsze marzą o skrę-
caniu klocków.

Nie masz pomysłu na prezenty dla bliskich? 
POZNAJ NASZE PROPOZYCJE

fot.: freepik.com
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Uprawa i pielęgnacja

Gwiazda Betlejemska jest nieod-
łącznym elementem świąt Bożego 
Narodzenia. Roślina stała się sym-
bolem, ponieważ swoim kształtem 
przypomina gwiazdę, a to właśnie 
gwiazda w dniu narodzin Chrystusa 
prowadziła mędrców do Betlejem. 

Skąd pochodzi? 
Inne nazwy gwiazdy betlejemskiej 

to wilczomlecz piękny (lub wilczo-

mlecz nadobny), a także poinsecja (od 
nazwiska meksykańskiego dyplomaty 
i botanika Joela Poinsettego) Roślina 
ta pochodzi z Ameryki Środkowej. 
W Europie pojawiła się w pierwszej 
połowie XIX wieku z Meksyku. 

Jak wygląda?
Kwiaty gwiazdy betlejemskiej są 

małe i mają zielony kolor. Najbar-
dziej rozpoznawalnym elementem 

są barwne przylistki. Tworzą one 
otoczkę wokół reszty kwiatów. 

Przy wyborze rośliny, warto 
zwrócić uwagę na to czy liście od 
spodu nie są żółta albo zaatako-
wane przez szkodniki. Należy wy-
bierać zdrowe egzemplarze. 

Gdzie trzymać?
Jeśli chcemy zobaczyć, jak wy-

twarzają się kwiaty i kolorowe 

przylistki, należy umieścić roślinę 
w okresowym zaciemnieniu. Takie 
warunku pobudzą ją i pomogą 
wytworzyć wiele pąków kwiato-
wych. Najlepiej jest zadbać o za-
ciemnienie przez dwa miesiące. 
Dostęp do światła powinien zo-
stać zmniejszony do 10 godzin 
dziennie. Dotyczy to zarówno 
światła słonecznego, jak i sztucz-
nego. Nie możemy doprowadzić 
do zbyt dużego dostępu światła, 
bo zahamuje to wzrost. 

Jak dbać?
Gwiazda betlejemska lubi ciepłe 

temperatury. Nie należy jednak 
stawiać jej w bliskiej odległości 
od kominka czy kaloryfera. Naj-
odpowiedniejsze warunki dla tej 
rośliny to temperatura 18-20°C. 
Nie można doprowadzić do tem-
peratury niższej niż 12°C. Może 
to spowodować opadanie liści. 
Kwiat należy podlewać dopiero, 
wtedy, gdy ziemia w doniczce 
zacznie się robić sucha. W przy-
padku podania nadmiaru wody, 
należy ją usunąć z podstawki. 
Rośliny nie powinno się również 
przesuszać. Ponadto należy pa-
miętać o regularnym nawożeniu 
(w okresie od czerwca do paź-
dziernika).

Co po przekwitnięciu?
Po przekwitnięciu, które nastę-

puje pod koniec lutego, gwiazdę 
betlejemską należy przyciąć na 
wysokości 10-15 cm. Warto zo-
stawić 4-5 najsilniejszych pędów. 
Okres spoczynku rośliny potrwa 
mniej więcej do maja. W tym 
czasie rośliny raczej nie podle-
wamy. Trzeba ją za to przenieść do 
chłodnego i ciemnego pomiesz-
czenia w temperaturze 14–16°C. 

Na początku maja roślinę należy 
przesadzić do nowej doniczki. Na-
stępnie postawić w ciepłym, ja-
snym miejscu. W okresie od maja 
do listopada należy obficie pod-
lewać roślinę. 

Czy roślina jest bezpieczna?
Wilczomlecz piękny ma w sobie 

sok mleczny, który jest trujący. 
Może on powodować podraż-
nienia skóry. Dlatego przy wy-
konywaniu wszelkich zabiegów 
pielęgnacyjnych należy używać 
gumowych rękawiczek. Wypły-
wanie soku mlecznego można 
zatamować, obmywając pędy 
(w miejscu cięcia) ciepłą wodą, 
a następnie posypując rany spro-
szkowanym węglem drzewnym.

 ■ nl

Gwiazda betlejemska – symbol Bożego Narodzenia
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Szybka reakcja policjanta

W ubiegłym tygodniu 52-letni 
mieszkaniec powiatu kłobuc-
kiego postanowił wsiąść za 
kierownicę, choć miał w organi-
zmie blisko 4 promile alkoholu. 
Mężczyzna miał już w dodatku 
na swoim koncie zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych. Został zatrzymany 
przez sierż. Krzysztofa Osie-
wacza z Komisariatu I Policji 
w Częstochowie, który prze-
jeżdżał akurat po służbie przez 
powiat kłobucki i zauważył 
volkswagena poruszającego się 
całą szerokością jezdni.

6 grudnia policjant z Komisa-
riatu I Policji w Częstochowie 

przejeżdżał przez powiat kło-
bucki, gdy zauważył volkswa-
gena poruszającego się całą 
szerokością jezdni. Sierżant 
Krzysztof Osiewacz nie miał 
wątpliwości, że kierujący tym 
samochodem stwarzał realne 
zagrożenie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Jadąc swoim 
prywatnym samochodem, za-
jechał drogę kierującemu vol-
kswagenem, wymuszając jego 
zatrzymanie. Gdy funkcjonariusz 
podszedł bliżej, polecił kierują-
cemu wyłączyć silnik i wysiąść 
z samochodu. 52-latek, który 
siedział za kierownicą volkswa-
gena, był kompletnie pijany – nie 
potrafił się wysłowić i się zata-

czał. Patrol kłobuckiej drogówki, 
który przyjechał na miejsce, 
przeprowadził badanie na zawar-
tość alkoholu w organizmie kie-
rującego. 52-latek miał prawie 4 
promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Ponadto okazało się, 
że wsiadł za kierownicę pomimo 
dożywotniego zakazu prowa-
dzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych. Dzięki właściwej 
reakcji policjanta zagrożenie 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym zostało wyeliminowane, 
a nieodpowiedzialny kierowca 
odpowie teraz za swoje czyny 
przed sądem. Grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności.

 Q pn

Zatrzymał po służbie 
pijanego kierowcę

Kryminalny z Częstochowy

Jeden z częstochowskich funk-
cjonariuszy zaopiekował się zbłą-
kanym i zziębniętym psem. Choć 
na co dzień kryminalni zajmują 
się przestępczością, nie przeszedł 
obojętnie obok potrzebującego 
zwierzęcia. Dzięki policjantowi 
pies wrócił już do swojego wła-
ściciela.

Na jednym z osiedli w Koniec-
polu od kilku dni można było za-
uważyć błąkającego się pieska. 

Nie pozwalał nikomu się dotknąć. 
Policjant, o którym mowa zjednał 
sobie nieufnego czworonoga i za-
opiekował się nim. Zabrał go do 
swojego domu, nakarmił i zaczął 
poszukiwania właściciela. Udało 
się to jeszcze tego samego dnia. 
Pies wrócił do swojego opiekuna.

– Podczas zimowych mroźnych 
dni i nocy zwierzęta pozostające 
poza domem są narażone na nie-
bezpieczeństwo. […] Jeśli widzimy 
błąkające się lub przywiązane do 

ogrodzenia czy słupa zwierzęta – 
reagujmy. Informacje o bezdom-
nych zwierzętach, przypadkach 
znęcania się nad zwierzętami, 
przetrzymywaniu ich w niewłaści-
wych warunkach bytowania prze-
kazuj pod numerem alarmowym 
112 lub przez Krajową Mapę Za-
grożeń Bezpieczeństwa  – przy-
pomina Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie.

 Q nl

Zaopiekował się 
zagubionym psem

Dwaj mężczyźni zatrzymani 

Zatrzymano dwóch mężczyzn, 
którzy ukrywali się przed wymiarem 
sprawiedliwości. Funkcjonariusze 
częstochowskiej policji znaleźli jed-
nego z nich w domu w Woli Kiedrzyń-
skiej. Okazało się, że mężczyzna 
przebywał tam ze swoim kolegą, 
który też był poszukiwany.

57-latek nie wywiązywał się z pła-
cenia alimentów. Miał zasądzoną karę 

pozbawienia wolności w wymiarze 30 
dni. Po zatrzymaniu, policja umieściła 
mężczyznę w areszcie. Drugi z nich 
natomiast, 55-latek ukrywał się przed 
policją po tym, jak po raz kolejny pro-
wadził pojazd w stanie nietrzeźwości. 
Ze względu na stan zdrowia, został 
przetransportowany do szpitala. 
Grozi mu kara pozbawienia wolności 
do roku.

 Q nl

Ukrywali się 
przed wymiarem 
sprawiedliwości

Chcesz wstąpić do policji?

Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach po raz kolejny 
organizuje otwarte zajęcia dla 
wszystkich osób, które są zain-
teresowane procesem rekrutacji 
do służby w Policji. W najbliższą 
środę, 21 grudnia w hali spor-
towej katowickiego oddziału pre-
wencji wszystkie chętne osoby 
będą mogły osobiście sprawdzić, 
jakie wymagania stawiane są 
kandydatom. Tym razem uczest-
nicy mają okazję zmierzyć się 
z torem przeszkód, jaki należy 
pokonać w teście sprawności fi-
zycznej.

- Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach prowadzi działania 
informacyjne, dające możliwość 
poznania specyfiki i charakteru 

służby w Policji. Projekt powstał 
z myślą o potrzebach młodych lu-
dzi-absolwentów szkół średnich 
planujących związać swoją drogę 
zawodową z Policją, a także 
wszystkich osobach, które chcą 
zasilić szeregi naszej formacji 
oraz sprawdzić, jak w praktyce 
wygląda rekrutacja do służby. 
Podczas organizowanych przez 
katowicką komendę wojewódzką 
zajęć, zainteresowani mają moż-
liwość praktycznego poznania 
etapu postępowania kwalifikacyj-
nego, jakim jest test sprawności 
fizycznej. Przystąpienie do testu 
sprawności fizycznej pozwoli za-
interesowanym sprawdzić swoje 
umiejętności i kondycję fizyczną, 
ale także zdiagnozować ewentu-
alne elementy wymagające po-

prawy, co umożliwi w przyszłości 
pozytywne zaliczenie testu 
sprawności fizycznej podczas for-
malnej procedury kwalifikacyjnej 
do służby w Policji – wyjaśnia Ko-
menda Wojewódzka Policji w Ka-
towicach. Kolejne zajęcia odbędą 
się 21 grudnia br. w hali sportowej 
Oddziału Prewencji Policji w Ka-
towicach przy ul. Koszarowej 17. 
Ze względów organizacyjnych, 
osoby zainteresowane udziałem 
w zajęciach proszone są o wcze-
śniejszy kontakt na adres mailowy: 
bartlomiej.lasek@ka.policja.gov.
pl. Termin i godzina spotkania zo-
staną ustalone indywidualnie po 
zgłoszeniu mailowym i będą za-
leżne od ilości zgłoszeń.

 Q pn

Sprawdź, czy zdasz 
testy sprawnościowe!

Rozboje w Częstochowie

Kryminalni z Komisariatu I Po-
licji w Częstochowie zatrzymali 
2 mężczyzn i kobietę. Powodem 
był rozbój w centrum miasta, za 
który odpowiedzą przed sądem. 
Sprawcom grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 12.

W centrum miasta, przy alei Wol-
ności w Częstochowie doszło do 
pobicia. Osoba, która ucierpiała 
w wyniku tego zdarzenia została 
zaatakowana przez dwie osoby, 
a następnie okradziona. Policjanci 
otrzymali zgłoszenie, dzięki czemu 
udało się złapać podejrzanych. Pa-
trol zatrzymał 31-letnią kobietę. Kry-
minalni ustalili dane drugiej osoby, 
która okazała się być 41-letnim zna-
jomym podejrzanej. W wyniku akcji 

funkcjonariuszy udało się odzyskać 
skradziony w rozboju telefon komór-
kowy. Prokuratura złożyła wniosek, 
a sąd podjął decyzję o umieszczeniu 
sprawców w areszcie na najbliższe 
3 miesiące. Grozi im do 12 lat wię-
zienia.

Kilka dni później, w okolicy doszło do 
drugiego zdarzenia o charakterze roz-
boju. W wyniku działań zatrzymano 
26-latka. Chciał on ukraść telefon 
oraz groził pobiciem mężczyźnie, 
który akurat wychodził z bramy. 
Sprawca próbował zmylić funkcjona-
riuszy i zmienił ubrania, jednak i tak 
udało im się go zatrzymać. Prokura-
tura postawiła zarzuty. Został objęty 
policyjnym dozorem. Jemu również 
grozi do 12 lat więzienia.

 Q nl

Próbowali 
ukraść telefony

Miał w organizmie 0,4 promila

69-letni kierowca BMW pomimo 
wyraźnych sygnałów dawanych mu 
przez funkcjonariuszy, nie zatrzymał 
się do kontroli drogowej. Jego 
ucieczka zakończyła się na jednym 
z ogrodzeń we Wręczycy Wielkiej. 
Okazało się, że mieszkaniec Często-
chowy był po użyciu alkoholu - miał 
w organizmie 0,4 promila alkoholu.

W miniony piątek, 9 grudnia, na ulicy 
Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej, 
patrol drogówki podjął próbę zatrzy-
mania do kontroli drogowej kierowcę 
bmw. Mundurowi dali kierującemu 
wyraźny sygnał do zatrzymania, jednak 
ten zignorował go i zaczął uciekać. 
Stróże prawa niezwłocznie ruszyli 
w pościg za pojazdem, który zakończył 

się niewiele dalej. Mężczyzna uciekając 
uderzył w ogrodzenie posesji. Okazało 
się, że samochodem kierował 69-letni 
mieszkaniec Częstochowy, od którego 
była wyczuwalna woń alkoholu. Kie-
rowca został przebadany na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu, 
a badanie potwierdziło, że jest po 
użyciu alkoholu. Miał w organizmie 
0,4 promila alkoholu. Aktualnie sprawą 
nieodpowiedzialnego kierowcy zaj-
mują się kłobuccy kryminalni. Oprócz 
niezatrzymania się do kontroli dro-
gowej mężczyzna odpowie również 
za spowodowanie kolizji oraz jazdę po 
użyciu alkoholu. O jego dalszym losie 
zadecyduje prokurator i sąd.

 Q pn

Uciekał przed 
kontrolą i uderzył 
w ogrodzenie
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Nabór trwa

Rok 2022 to Rok Młodzieży. 
Z tej okazji po raz piąty został zor-
ganizowany konkurs w ramach 
projektu ,,Europa z naszej ulicy”. 
Zwycięski zespół pojedzie do 
Brukseli i spotka się z europosłami. 
Powiat częstochowski zachęca do 
wzięcia udziału. Nabór projektów 
trwa do 27 stycznia 2023 roku.

Organizatorem konkursu jest 
Polska Fundacja Dzieci i Mło-
dzieży. Wydarzenie ma na celu 
zaktywizować młodzież do 
uczestnictwa w życiu społecznym. 
Zapoznanie się ze wspólnym dzie-
dzictwem kulturowym, histo-
rycznym i intelektualnym Europy 
ma pomóc zbudować poczucie 
wspólnoty, integracji, zaufania 
i pokazać, że wspólne działania 
pomagają się rozwijać i budują 
lepszą przyszłość.

-Zadaniem uczestników kon-
kursu jest znalezienie i poka-

zanie związków swojej okolicy, 
miejscowości czy regionu z kul-
turą i wartościami europejskimi. 
Forma przekazu może być róż-
norodna, od prezentacji, po 
przygotowanie projektu folderu, 
krótkiego filmu, cyklu podca-
stów o różnorodnej tematyce 
związanej ze wspólną historią, 
czy też kulturą całej Europy. 
Wybór formy i tematu zależy od 
nieograniczonej wyobraźni mło-
dzieży. Więcej informacji o tym, 
jakie wymagania obowiązuje 
udział w konkursie można uzy-
skać na stronie Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży.

Nagrodą dla najlepszych ze-
społów projektowych będzie 
wyjazd do Brukseli. Podczas 
wycieczki młodzież pozna euro-
pejską stolicę, zwiedzi Parlament 
oraz Komisję Europejską i spotka 
się z pracującymi tam europo-
słami.

„Europa z naszej ulicy”

Gmina Poczesna

W Gminnej Hali Sportowej 
w Konopiskach odbyła się uroczy-
stość 25-lecia Regionalnej Rady 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w Częstochowie. Uroczystość 
była okazją do zorganizowania za-
wodów ,,Gwiazdka na sportowo”.

Organizatorami spotkania byli 
Prezes Regionalnej Rady PKO 
w Częstochowie Poseł na Sejm 
RP Andrzej Szewiński oraz Wójt 
Gminy Konopiska Jerzy Żurek. 
W uroczystościach uczestniczyli 
również m. in.: Stanisław Gmi-
truk - Wiceprzewodniczący Sej-
miku Województwa Śląskiego, 
Krzysztof Smela - Starosta Czę-
stochowski, Marian Sypniewski 
- polski szermierz, dwukrotny 
medalista olimpijski we florecie, 
mistrz świata, członkowie Rady 
i Zarządu Regionalnej Rady Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego 
w Częstochowie, ks. Prałat Ja-
rosław Sroka - proboszcz Parafii 

Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej, 
Krzysztof Ujma - Wójt Gminy 
Poczesna. Podczas uroczystości 
podkreślono wyrazy uznania 
i podziękowania za wkład Regio-
nalnej Rady Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w Częstochowie 
w rozwój sportu. Krzysztof Ujma 
został odznaczony Srebrnym 
Medalem ,,za zasługi dla Pol-
skiego Ruchu Olimpijskiego”. 
Medal srebrny przyznaje się in-
dywidualnym działaczom, orga-
nizacjom sportowym, polonijnym 
kołom olimpijskim, komitetom 
funduszu olimpijskiego, klubom 
olimpijczyka itp., przy czym okres 
trwania działalności ww. dzia-
łaczy lub organizacji nie powinien 
być krótszy niż 10 lat. Wójt Gminy 
Poczesna został odznaczony za 
szczególne zasługi w popularyzo-
waniu dorobku polskiego sportu, 
propagowaniu idei olimpijskiej 
i jej wartości oraz promowaniu jej 
w różnych środowiskach.

Nagrodzono 
olimpijskie starania

Gmina Poczesna

10 grudnia w Poczesnej odbył 
się Ogólnopolski Mikołajkowy 
Turniej Badmintona i Parabad-
mintona „DLA NIEPODLEGŁEJ” 
pod hasłem „WOLNI OD NA-
ŁOGÓW” pod honorowym pa-
tronatem Wiceministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Posła 
na Sejm RP Szymona Giżyń-
skiego i Wójta Gminy Poczesna 
Krzysztofa Ujmy. 

Wydarzenie miało miejsce 
w Hali Sportowej w Pocze-
snej. Organizatorem zawodów 
był LUKS Jedynka Cz-wa/ABRM 
Poczesna, a współorganizatorem 
SP w Poczesnej oraz Wójt i Gmina 
Poczesna. Wsparcia udzieliło 
również MSiT oraz Gmina Po-
czesna. Wydarzenie zostało połą-

czone z obchodzeniem Mikołajek. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki, które wręczyl Krzysztof 
Ujma. Sędzią głównym był Ma-
ciej Żmudziński. Grano do dwóch 
wygranych setów do 21 punktów 
systemem „każdy z każdym”. Naj-
lepsi otrzymali puchary. Zwycięz-
cami zawodów w poszczególnych 
kategoriach wiekowych zostali: 
Gra pojedyncza żaków młodszych 
chłopców U-9:

Bartosz Wiznor (SP nr 1 w Pi-
licy); Gra pojedyncza żaków 
młodszych dziewcząt U-9: Pau-
lina Michalska (BKS Kolejarz Czę-
stochowa); Gra pojedyncza żaków 
chłopców U-11: Robert Michalski 
(BKS Kolejarz Częstochowa); Gra 
pojedyncza żaków dziewcząt 
U-11: Martyna Stelmaszczyk 

(BKS Kolejarz Częstochowa); 
Gra pojedyncza młodzików 
młodszych chłopców U-13: Ma-
teusz Szydłowski (BKS Kolejarz 
Częstochowa); Gra pojedyncza 
młodzików młodszych dziewcząt 
U-13:

Hanna Matuszczak (BKS Ko-
lejarz Częstochowa); Gra poje-
dyncza młodzików dziewcząt 
U-15: Anna Praska (UKS Junior 
Wrzosowa); Gra pojedyncza mło-
dzików dziewcząt U-15: Julian 
Piwnicki (BKS Kolejarz Często-
chowa); Gra pojedyncza juniorów 
młodszych dziewcząt U-17: 
Marta Małolepsza (UKS Junior 
Wrzosowa): Gra pojedyncza ko-
biet WH-1/WH-2; Natalia Grzyb 
(LUKS Jedynka Cz-wa/ABRM Po-
czesna).

Mikołajkowy Turniej Badmintona 
i Parabadmintona

Gmina Olsztyn

Regionalna Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Częstochowie 
ogłosiła laureatów konkursu 
,,Jurajski Produkt Roku”. Miasto 
i Gmina Olsztyn może pochwalić 
się uzyskaniem aż dwóch statu-
etek. W ostatni poniedziałek od-
była się uroczysta Gala w Teatrze 
im. A. Mickiewicza.

Gmina Olsztyn została wyróż-
niona w kategorii „Dziedzictwo 
narodowe” za działania samo-

rządu zmierzające do nadania 
praw miejskich. Taka możli-
wość łączy się ze zmianą wize-
runkową i wzrostem prestiżu 
miejscowości. Ponadto to także 
szansa na uzyskanie nowych 
inwestorów i otrzymanie fun-
duszy związanych z rozwojem 
obszarów miejskich.

W konkursie zostały docenione 
wysokie walory estetyczne in-
westycji gminy. Polegały one 
na zagospodarowaniu terenu 

za urzędem, z budową par-
kingu i drogą dojazdową pod 
zamek. Nagroda została przy-
znana w kategorii ,,Produkt bądź 
usługa budowlana”.

Statuetki zostały złożone na 
ręce Tomasza Kucharskiego 
– burmistrza Miasta i Gminy 
Olsztyn. Wręczyli je Andrzej 
Broniewski - prezes Zarządu 
RIPH w Częstochowie oraz Ta-
deusz Szymanek - prezydent 
Rady RIPH w Częstochowie.

Gmina wyróżniona w konkursie

Gmina Konopiska

Uczennica klasy VI Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej 
w Jankach-Korzonku zdobyła 
I miejsce w XIII Przeglądzie Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Wokali-
stów Powiatu Częstochowskiego. 

8 grudnia odbyła się uroczy-
stość i wręczenie nagród w Aka-

demickim Centrum Kultury 
w Częstochowie. W konkursie 
uczestniczyły dzieci i młodzież 
z powiatu częstochowskiego, 
uczęszczające do przedszkoli, 
szkół podstawowych, klas gim-
nazjalnych i pozostałych szkół 
młodzieżowych oraz gminnych 

ośrodków kultury. Przegląd 
obejmował cztery kategorie: 
przedszkola, szkoły podstawowe 
kl. I - III, szkoły podstawowe kl. 
IV-VII, klasy gimnazjalne i pozo-
stałe szkoły młodzieżowe.

Wiktoria Harabas laureatką 
przeglądu wokalnego

 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

Gmina Rędziny

Wymyśl projekt – wygraj nagrodę
Stowarzyszenie ,,Razem na wy-

żyny” zaprasza do wzięcia udziału 
w konkursie ,,Na tropie projektów – 
najlepsze inicjatywy do nowej stra-
tegii”. Zostaną one wykorzystane 
na projekty do nowej strategii. 

Konkurs ma na celu wyłonienie 
najlepszych pomysłów na pro-

jekty, które mogłyby być zrealizo-
wane w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia ,,Razem 
na wyżyny”. Przewidziany czas 
realizacji to lata 2023-2027. Aby 
wziąć udział w konkursie należy 
złożyć kartę projektu, która bę-
dzie zawierać opis zgłoszonego 
projektu, określi odbiorców pro-

jektu i budżet niezbędny do wy-
konania inicjatywy. Zwycięzcy 
konkursy zostaną nagrodzenie 
bonami na zakupy. Termin zgła-
szania pomysłów mija 23 grudnia. 
Regulamin konkursu wraz z kartą 
zgłoszenia dostępne są na stronie 
https://razemnawyzyny.pl/kon-
kurs-projekty.
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motoryzacja

Przebudowa 9 km DK91

Przetarg na przebudowę od-
cinków Częstochowa - Nowa 
Wieś oraz Siedlec Duży – Ko-
ziegłowy obejmie długość 9km. 
Zakończono zbieranie ofert. 
Teraz odbędzie się sprawdzenie 
złożonych projektów pod kątem 
formalnym i merytorycznym. 
W przypadku braku odwołań od 
rozstrzygnięć, można liczyć na 
to, że na przełomie I i II kwartału 
2023 roku dojdzie do podpisania 
umów.

W przetargu wpłynęło siedem 
ofert. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie 
tego zamówienia ponad 94,6 
mln zł, a oferta z najniższą kwotą 
opiewa na 81 258 696,53 zł. Na-
tomiast dla odcinka Częstochowa 
- Nowa Wieś wpłynęło sześć 
ofert. GDDKiA zamierzała prze-
znaczyć na sfinansowanie tego 
zamówienia ponad 95,3 mln zł, 
a oferta z najniższą kwotą wynosi 
95 434 470,00 zł. W obu przy-
padkach najniższe kwoty za wy-
konanie przebudowy zaoferowała 
firma PORR.

Inwestycja ma znaczenie ze 
względu na chęć poprawienia 
jakości bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków komuni-

kacyjnych. Zadanie przewiduje 
przebudowę dwóch jezdni drogi 
krajowej nr 91, obejmującej od-
cinki o łącznej długości prawie 9 
km (w tym 4,6 km Częstochowa 
- Nowa Wieś oraz 4,4 km Siedlec 
Duży - Koziegłowy). 

- W ramach inwestycji dosto-
sujemy konstrukcję drogi do no-
śności 11,5 t/oś i przebudujemy 
skrzyżowania. Powstaną również 
ciągi piesze i pieszo-rowerowe 
oraz urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i ochrony śro-
dowiska. Na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego wpłynie 
m.in. wykonanie oświetlenia dro-
gowego i sygnalizacji świetlnych. 
Działania z zakresu ochrony śro-
dowiska obejmą przebudowę 
i budowę przepustów, rowów 
przydrożnych, płotków herpeto-
logicznych i osadników zawiesin. 
Na redukcję hałasu wpłynie bu-
dowa ekranów akustycznych – in-
formuje strona rządowa.

GDDKiA wymaga, aby roboty 
wraz z uzyskaniem decyzji o po-
zwoleniu na użytkowanie zostały 
ukończone w czasie od 13 do 16 
miesięcy od daty zawarcia umowy 
(zgodnie z przyjętym kryterium 
oceny ofert). Do czasu realizacji 
nie będzie się wliczał okres zi-
mowy (tj. od 16 grudnia do 15 

marca). Kryterium oceny ofert 
stanowią: cena (60 proc.), prze-
dłużenie okresu gwarancji jakości 
(maksymalnie 30 proc. za prze-
dłużenie jej o 5 lat) oraz termin 
realizacji (maksymalnie 10 proc. 
za skrócenie o 3 miesiące).

Te kolejne dwie inwestycje re-
alizowane w ramach programu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na sieci TEN-T. Od 
1 października 2021 r. trwa już 
przebudowa drogi krajowej nr 91 
pomiędzy miejscowościami Nowa 
Wieś i Zawada o wartości ponad 
63 mln zł, a od 19 stycznia 2022 r. 
pomiędzy miejscowościami Mar-
kowice i Brudzowicami o wartości 
69 mln zł.

TEN-T to Transeuropejska sieć 
transportowa, która jest służy 
koordynacji oraz zapewnieniu 
spójności i komplementarności 
inwestycji infrastrukturalnych. 
Celem rozwijania sieci 

TEN-T jest zapewnienie spój-
ności terytorialnej UE oraz 
usprawnienie swobodnego prze-
pływu osób oraz towarów. Działa-
jący w sposób efektywny, system 
transportujący ma przyczyniać się 
do poprawy działania jednolitego 
rynku wewnętrznego, a także 
wspomagać stymulację wzrostu 
gospodarczego regionu.

Trwa weryfikacja 7 złożonych 
w przetargu ofert

Nieprawidłowy transport

Niebawem święta, więc coraz 
więcej osób chce przystroić już 
drzewko, stanowiące obowiązkowy 
element naszej bożonarodzeniowej 
tradycji. Jak się okazuje, za prze-
wożenie choinki w nieprawidłowy 
sposób można dostać mandat - i to 
nie mały, bo nawet 500 zł.

Przepisy ruchu drogowego wyma-
gają, aby choinka nie przemieszczała 
się, nie utrudniała kierowania po-
jazdem, żeby nie ograniczała widocz-
ności i nie zasłaniała świateł i tablic 
rejestracyjnych. Za nieprawidłowy 
transport choinki można dostać 
od 100 do 500 zł mandatu. Prze-
wożenie choinki w nieodpowiedni 
sposób może grozić nie tylko man-
datem, ale również spowodowaniem 
niebezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Dlatego tak ważne jest, żeby 
zachować ostrożność i stosować się 
do przepisów. 

Do przewozu choinki najlepiej 
sprawdzi się samochód dostawczy. 
Jego przystosowanie do utrzymania 
wysokich gabarytów pozwoli za-
chować wysoki poziom bezpieczeń-
stwa. Wykorzystać można do tego 
oddzielną skrzynię ładunkową, po-
jazdy o nadwoziu typu furgon bądź 
przyczepę podpinaną do auta. Dla 
chcących załatwić sprawę szybko, 
poleca się skorzystanie z usług firmy 
transportowej. 

Przepisy ruchu drogowego wy-
magają zabezpieczenia ładunku 
przed przemieszczaniem się. W tym 
przypadku, choinka nie powinna 
ograniczać widoczności drogi. Nie-
możliwym również jest jechanie 
z otwartym bagażnikiem. 

Jeśli pojazd posiada belki bagażnika 
dachowego, możliwe jest umiejsco-
wienie choinki na dachu. W tym 
wypadku najlepiej zastosować siatkę 
nałożoną na drzewo, aby uniknąć wy-
padania fragmentów iglaka na drogę. 
Choinka powinna być ułożona tak, 
aby pień był z przodu, zgodnie z kie-
runkiem jazdy. Przepisy mówią, że 
transportowany na dachu ładunek 
może sięgać maksymalnie do 0,5 m 
od przedniej płaszczyzny pojazdu 
i 1,5 m od siedziska kierowcy, do 4 m 
wysokości, a także 2,55 m szerokości 
oraz do 2 m od tylnej płaszczyzny. 
Jeżeli drzewko wystaje na odległość 
większą niż 50 cm od tylnej płasz-
czyzny pojazdu, należy choinkę ozna-
czyć czerwoną chorągiewką.

Mandat w kwocie 500 zł może 
zostać nałożony, gdy choinka znaj-
dująca się na dachu zostanie uło-
żona w nieprawidłowy sposób. Gdy 
zasłoni światła pojazdu należy spo-
dziewać się kary w wysokości 200 zł, 
w przypadku tablic rejestracyjnych 
jest to 100zł. Przepisy nie przewidują 
jednak punktów karnych za które-
kolwiek złamanie przepisów. 

500 zł za przewożenie 
choinki

 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

fot.: GDDKiA
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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 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 129.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 134.900 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

AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2013,  59.900 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 AVEO 1.2E, rok prod. 2009,  10.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 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
SKODA CITIGO 1.0 E, rok prod. 2018, 38.500 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2008, 13.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO XC40 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., F-VAT  

108.900 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT  137.900 zł
VW BEETLE 1.2 E, rok prod. 2012, 33.700 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 16 grudnia 2022
FIAT TIPO 
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł

Stawianie wycieraczek to 
jeden ze sposobów radzenia 
sobie z mrozem. Czy jest 
skuteczny?                

W przypadku niskiej temperatury 
może dojść do zamarznięcia wody lub 
śniegu zebranego na piórach wycie-
raczki. To z kolei może doprowadzić 
do unieruchomienia wycieraczek. 

Jeśli pióra przymarzły do szyby, 
nie należy stosować siły w celu 
ich oderwania. Może to spowo-
dować uszkodzenie gumowej po-
wierzchni, która odpowiedzialna 
jest za zbieranie wody. Dopro-
wadzi to do szybszej konieczności 
wymiany wycieraczek na nowe. 
W takiej sytuacji należy usunąć lód 
z szyby i wycieraczki. Następnie 
delikatnie trzeba je podważyć, 
a przymarznięta guma odklei się od 
szyby. Po wykonaniu tej czynności 
należy oczyścić ją z resztek lodu 
i sprawdzić, czy pióra są czyste. 
Przed wyruszeniem w drogę należy 

oczyścić z lodu całą powierzchnię, 
po której poruszają się wycieraczki.

Niewskazane jest uruchamianie 
przymarzniętych wycieraczek. 
Może się to przyczynić do ich ze-
psucia, a dokładniej spalenia ich 
silnika. O ile koszt wycieraczek 
nie należy do najdroższych, o tyle 
w przypadku silnika kwota jest 
znacznie wyższa. 

Zostawianie wycieraczek w po-
zycji uniesionej na długie godziny 
powodują, że sprężyna dociskająca 
jej ramię rozciąga się. Jeśli takie 
działanie będzie wykorzystywane 
przed dłuższy czas, może spowo-
dować uszkodzenie wycieraczek. 
W wyniku tego, nie będą ściągać 
wody tak dobrze, jak powinny. 
Gdy zostawiamy auto na zewnątrz, 
można zadbać o to w inny sposób. 
Pomiędzy wycieraczki warto 
włożyć kawałek folii. Znacznie ła-
twiej będzie ją usunąć, nawet gdy 
szyba zostanie pokryta lodem.

 ■ nl

Porady

Jak zabezpieczyć wycieraczki podczas mrozów?
Temperatura na minusie i poranek z odśnieżaniem, 
to już niemal nieodłączny element zimowej codzien-
ności. Z rana każdy chce jak najszybciej doprowadzić 
samochód do porządku, by móc wyjechać do pracy. 
Niektórzy podczas mrozów, zostawiają na noc posta-
wione wycieraczki – wyjaśniamy dlaczego i podpo-
wiadamy, w jaki sposób można je zabezpieczyć.

fot.: pixabay.com
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 OBluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 OBluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

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

 OEncyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 O Fotel biurowy, obrotowy, nowy. 
Cena 250 zł. Kontakt tel. 
664729211 w godz. 1700 - 1900

 OGaraż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

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

 OKomplet do chrztu dla dziewczyn-
ki, rozmiar 58, sprzedam tanio, ce-
na 100 zł, tel. 576 991 894

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

 OKosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

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

 OKurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

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

 O Łóżko rehabilitacyjne, elektrycz-
ne, sterowane pilotem w czte-
rech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

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

 OMaterace samopompujące 2 
szt. Tel. 792 017 815

 OMeble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

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

 OModel w skali 1:43 z serii Kulto-
we Ciężarówki epoki PRL, fiat 
190 NC oryginalnie zapakowa-
ny, cena 99 zł tel.: 794 239 418

 OModel w skali 1:43 z serii Auta 
PRL, warszawa 203P, w orygi-
nalnym opakowaniu cena 23 zł 
tel.: 794 239 418

 OModel w skali 1:43z serii Kulto-
we Ciężarówki epoki PRL, star 
1140 w bistrze bez gazetki cena 
99 zł tel.: 794 239 418

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

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

 OPawilon przy pasażu, ul. We-

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

 OMercedes 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

sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 OPianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Często-
chowa, tel. 535 988 066

 ORegał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

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

 O Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 
Tel. 696 289 385

 O Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 O Stół rozsuwany, tel. 792 017 815

 O Suknia ślubna w roz. 38, 
tel. 508 173 008

 O Suknia ślubna, rozmiar 38, biała 
śmietankowa oraz tren i woalka. 
Cena 400 zł do negocjacji.  
Tel. 576 991 894

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

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

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

USŁUGI

 OAngielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność  
od 1996, tel. 508 569 307

 OUsługi psychologiczne / Czę-
stochowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

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

 OHydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

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

INNE

 OANGIELSKI tłumaczenia i korek-
ta tekstów, CV, dokumentów, 
umów, działalność od 1996 r., 
faktury Nr tel. 508569307

 OOkazja! FUTRO długie,czarne  
karakuły,rozmiar: 50-52, 
stan jak nowe - cena 350 PLN 
tel. 534 082 707

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

 OPrzyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 OPrzyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 OPrzyjmę stare telefony komór-
kowe, tel. 667 499 164

 OPrzyjmę srebro - złom.  
Tel. 667 499 164

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

 OPoznam panią, może być  
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA

 OMężczyzna lat 46 podejmie 
pracę jako tokarz - ślusarz, 
tel. 694 200 794

 OPodejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

 OPodejmę pracę związaną ze 
sztuką - praca na scenie, np. te-
atr, lub malarstwo, literatura. 
Może być praca związana z far-
macją. Tel. 667 499 164

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

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

 OZESTAW WYPOCZYNKOWY 
w stanie b.dobrym. Boston. 
Wersalka z pojemnikiem na 
pościel + 2 fotele. 
Cena: 850 zł,  
tel. 698 180 354

 ● Arche Hotel Częstochowa wy-
najmie gabinet/pomieszcze-
nie pod usługi masażu lub ko-
smetyczne. Pomieszczenie znaj-
duje się na parterze hote-
lu w Strefie Relaksu. Pomiesz-
czenie jest częściowo umeblo-
wane – możliwa własna aranża-
cja wnętrza. Możliwość korzy-
stania z parkingu hotelowego. 
Powierzchnia – ok 12m² Ce-
na 1000zł / m-c – do negocjacji. 
tel.: 668 206 077
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OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wydaniu decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176 z późn. 
zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022r., poz. 2000 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 08.12.2022r., po rozpatrzeniu wniosku 
Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn reprezentowa-
nego przez pełnomocnika P. Joannę Galant, została wydana decyzja nr 3/2022/ZRID o odmowie 
zatwierdzenia projektu i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbu-
dowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn na Biakło od drogi powiatowej nr 1065S 
dł. ok. 106,26m”, do realizacji na dz. nr ewid. 1989, 2473/1, 2450, 2449, 2428, 2448, 2447 obręb 
Olsztyn, jedn. ewid. Olsztyn Miasto.

 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane 

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony 

mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrze-
żenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Często-
chowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

„Przełam Bariery” z Liberty Częstochowa

Olimpiada „Przełam Bariery” 
z Liberty Częstochowa odbyła 
się we wtorek, 13 grudnia w Hali 
Sportowej przy ul. Żużlowej. 
Udział w niej wzięło 300 za-
wodniczek i zawodników z 22 
ośrodków, szkół i przedszkoli. 

- Pozytywna energia imprezy 
udzieliła się wszystkim uczest-
nikom, a co najważniejsze na 
tych zawodach nie było przegra-
nych. Tradycyjnie wszyscy zdo-
byli pierwsze miejsca i otrzymali 
nagrody – podsumowuje Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czę-
stochowie. Dzieciom biorącym 
udział w sportowych zmaganiach 
sukcesów i dobrej zabawy życzył 
prezydent Częstochowy Jarosław 
Marszałek. 

W Olimpiadzie „Przełam Ba-
riery” z Liberty Częstochowa 
udział wzięli:

Miejskie Przedszkole Integra-
cyjne Nr 43,

Częstochowskie Centrum dla 
Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną „Koło”,

Klub Środowiskowy „Parasol”, 
Niepubliczna Szkoła Podsta-

wowa „Piękny umysł”,
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 

im. Janusza Korczaka,
Zespół Niepublicznych Pla-

cówek Oświatowych Zgroma-
dzenia Sióstr Św. Józefa, 

Fundacja „Oczami Brata”,
MOPS - Centrum Pomocy 

Dziecku Niepełnosprawnemu 
i Jego Rodzinie, 

Katolicka Szkoła Podstawowa 
Specjalna SPSK,

Katolicka Szkoła Specjalna Przy-
sposabiająca do Pracy SPSK,

Szkoła Podstawowa z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 17 im. Sta-
nisława Wyspiańskiego,

Szkoła Podstawowa z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 53 im. 
Marii Skłodowskiej-Curie,

Szkoła Podstawowa Nr 54 z Od-
działami Integracyjnymi im. Po-
wstania Warszawskiego,

Zespół Szkół Zawodowych Spe-
cjalnych im. Marii Grzegorzew-
skiej,

Zespół Szkół Specjalnych nr 28,
Zespół Szkół Specjalnych nr 45,

Częstochowskie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Problemami 
Autyzmu,

Dom Pomocy Społecznej dla 
Dorosłych Zgromadzenia Braci 
Albertynów,

Fundacja „Jurajskie Dzieci”,
Niepubliczny Zespół Szkolno 

-Przedszkolny – Fundacja Mo-
zaika,

Niepubliczne Przedszkole Spe-
cjalne „PINOKIO”,

Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa Specjalna „PINOKIO”.

Organizatorami wydarzenia był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Częstochowie oraz Hala 
Sportowa Częstochowa, a part-
nerem II Liceum Ogólnokształ-
cące im. R. Traugutta 

Sponsorzy: Liberty Częstochowa 
Sp. z o.o. i Zakład Cukierniczy 
,,Michaś"

 ■ pn

Do sportowych zmagań 
stanęło 300 dzieci

Przygotowania do rundy wiosennej

Drużyna Rakowa Częstochowa 
przebywa obecnie w Holandii 
na obozie przygotowawczym 
do rundy wiosennej PKO BP 
Ekstraklasy. Podopieczni szko-
leniowca Marka Papszuna roze-
grali już dwa mecze sparingowe.

Pierwszy mecz kontrolny Czer-
wono-Niebiescy przegrali z dru-
żyną PSV Eindhoven 2:4. Bramki 
dla częstochowskiej drużyny 
zdobyli w tym spotkaniu Gustav 
Berggren oraz López. Kolejnym 
rywalem zespołu spod Jasnej 
Góry był 34-krotny mistrz Belgii - 
RSC Anderlecht, z którym Raków 
zremisował 1:1. 

- Wiele było sytuacji, zwłaszcza 
w pierwszej połowie, których nie 

wykorzystaliśmy, ale to był poży-
teczny mecz, bo zobaczyliśmy, że 
nie jesteśmy tak daleko, choć ży-
jemy w innym świecie. Możemy 
nawiązać równorzędną walkę, 
a momentami być lepsi od tych 
zespołów zachodnich – mówił 
po meczu sparingowym w bazie 
treningowej RSC Anderlecht 
szkoleniowiec Marek Papszun. 
Trener Rakowa zwrócił uwagę 
na świetną infrastrukturę tego 
ośrodka i podkreślił, że jeżeli 
nie będzie u nas progresu w tej 
kwestii, ciężko będzie dogonić 
Europę. Trzecie spotkanie kon-
trolne drużyna z Częstochowy 
rozegra 17 grudnia o godz. 11:00 
z Fortuną Sittard.
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Za Rakowem drugi 
mecz kontrolny

PGE Ekstraliga

Trwa sprzedaż karnetów na 
domowe mecze Włókniarza 
Częstochowa. Już kolejny rok 
z rzędu klub może pochwalić 
się najkorzystniejszymi cenami 
całorocznych wejściówek spo-
śród wszystkich klubów PGE 
Ekstraligi.

 
Ceny karnetów zaczynają się już 

od 190 złotych (karnet ulgowy). 
- Warto zaznaczyć, że zakup kar-
netu wiąże się ze sporą oszczęd-
nością wobec jednorazowych 
biletów. Na przestrzeni całego 
sezonu “karnetowicze” zyskają 
wejście na pojedyncze ligowe 
zawody –gratis! - podkreśla klub 
i dodaje, że tradycyjnie już za 
darmo domowe zmagania Biało-
-Zielonych obejrzą dzieci do lat 
12-tu. - Wierzymy, że takie roz-
wiązanie przyniesie w przyszłości 
wymierne korzyści, a przede 
wszystkim zachęci całe rodziny 
do coraz częstszych wizyt na 
meczach żużlowych w Często-
chowie. Przypomnijmy, że ligowe 
starcie pomiędzy Włókniarzem 
Częstochowa a Stalą Gorzów 
(półfinał PGE Ekstraligi) obej-
rzało na Arenie zielona-energia.
com blisko 16 tysięcy widzów! 
(zajętość 97,86%, najlepszy 
wynik w PGE Ekstralidze). Nie-
zmiennie osobom niepełno-
sprawnym poruszającym się na 

wózkach inwalidzkich będzie 
przysługiwał bezpłatny wstęp na 
zawody – podsumowuje Włók-
niarz Częstochowa. – Od lat 
naszym priorytetem było gro-
madzenie jak największej liczby 
kibiców na trybunach. Zdajemy 
sobie sprawę, że żużel w Często-
chowie jest mocno zakorzeniony 
w mentalności i świadomości 
mieszkańców, ale to nie wy-
starczy, aby zbudować wielopo-
koleniowe rzesze fanów. Nie bez 
powodu ceny biletów na zawody 
żużlowe w Częstochowie były 
zawsze najtańsze w Ekstralidze 
– powiedziała jeszcze przed se-
zonem 2022 dyrektor klubu, Pa-
trycja Świącik-Jeż. W ramach 
karnetu na sezon 2023, jego 
posiadać będzie mógł obejrzeć 
z trybun 7 meczów rundy za-
sadniczej PGE Ekstraligi, 7 me-
czów U-24 Ekstraligi, zawody 
eliminacyjne DMPJ (Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów), za-
wody w klasie 250cc, wszystkie 
zawody w klasie 85-125cc roz-
grywane na minitorze żużlowym 
przy ulicy Brzegowej, wszystkie 
zawody organizowane przez klub 
z ramienia Polskiego Związku 
Motorowego (z wyjątkiem za-
wodów finałowych).
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Włókniarz 
z najtańszymi 
karnetami
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