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Telewizory do wymiany

Od 1 lipca 2022 roku odbiorcy 
telewizji naziemnej będą korzystać 
z  nowego standardu nadawania 
sygnału - DVB-T2/HEVC. Zmiany 
systemu realizowane będą etapowo 
w  całej Polsce z  podziałem na wo-
jewództwa. Po 30 czerwca 2022 
roku odbiór sygnału telewizji będzie 
możliwy tylko w systemie DVB-T2.

Dzięki tym zmianom widzowie 
mają zyskać wyższą jakość obrazu 
i  dźwięku oraz większy wybór 
kanałów. Jednakże dalsze korzy-
stanie z  telewizji naziemnej może 
wiązać się z  koniecznością dosto-
sowania telewizora lub wymiany 
na nowy. Odbiornik musi posiadać 
odpowiednie funkcje. Większość 
telewizorów wyprodukowanych 
w  ostatnich latach jest dwusyste-
mowa, czyli wyposażonaw możli-
wość odbioru obecnego systemu 
- DVB-T jak i  nowego - DVB-T2. 
Telewizor zgodny ze standardami 
DVB-T2 może jednak wymagać 
zmiany ustawień. Większość to 
jednak nie oznacza wszystkie. 
Obecnie oczywiście wprowa-
dzane do sprzedaży na polskim 
rynku telewizory muszą umożli-
wiać odbiór telewizji w  nowym 
standardzie DVB-T2 i  obsługiwać 
kodek HEVC. Te techniczne wy-

mogi obowiązują jednak dopiero 
od 1 grudnia 2019 r.  Nawet  więc 
zakupione w ostatnich latach urzą-
dzenia z  płaskim ekranem, wcale 
nie gwarantują zgodności z nowym 
formatem nadawania. Mogą być 
one bowiem pozbawione tej funk-
cjonalności i w efekcie w przyszłym 
roku przestaną odbierać cyfrowy 
sygnał telewizji naziemnej.

Sprawdź swoje urządzenie

Warto już teraz sprawdzić model 
telewizora pod kątem spełniania 
standardów systemu DVB-T2. 
Z  szacunków Związku Cyfrowa 
Polska i  Krajowego Instytutu Me-
diów wynika, że na utratę dostępu 
do naziemnej telewizji cyfrowej 
narażonych jest nawet 2 miliony 
rodzin. -  Wiedza o nadchodzących 
zmianach w standardzie nadawania 
jest wciąż niska. Odbiorcy mogą 
wciąż nie być świadomi problemu 
z odbiorem sygnału telewizyjnego, 
który w  przyszłym roku może do-
tknąć ich gospodarstwa domowe. 
A  w  wielu przypadkach konieczny 
będzie zakup nowego odbiornika 
– podkreśla prezes Cyfrowej Polski 
Michał Kanownik.

Rozwiązaniem może być dekoder

W  przypadku gdy odbiornik nie 
spełnia wymogów DVB-T2, a  nie 

chcemy zmieniać telewizora, ko-
nieczny będzie zakup specjalnej 
przystawki „set-top-box” tzw. 
tunera zgodnego z  wprowadza-
nymi standardami. Zakupując tego 
typu urządzenie należy jednak za-
chować ostrożność – może bowiem 
ono jedynie rzekomo spełniać 
nowe wymogi obsługi standardu 
DVB-T2 HEVC. Najlepszym spo-
sobem na uniknięcie pomyłki przy 
zakupie jest dokładne sprawdzenie 
parametrów oferowanego sprzętu. 
Kupując telewizor lub dekoder do-
brze jest nie polegać tylko na opisie 
udostępnionym przez sprzedawcę, 
ale zajrzeć też do dostępnych infor-
macji producenta.

Jak zaznacza Związek Cyfrowa 
Polska, zmiana standardu na-
ziemnej telewizji cyfrowej zbiega 
się dodatkowo w  czasie z  kry-
zysem dostępności urządzeń 
elektronicznych na rynku. Branża 
producentów i  dystrybutorów 
elektroniki obawia się, że wiosną 
przyszłego roku mogą występować 
w  naszym kraju niedobory odbior-
ników kompatybilnych z  DVB-T2 
i kodekiem HEVC.

 ■ Katarzyna Gwara

W przyszłym roku zmieni się standard nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej. Do-
tychczas wykorzystywana technologia DVB-T zostanie zastąpiona przez DVB-T2/HEVC. Dla wielu 

widzów oznaczać to będzie konieczność kupienia dekodera lub nowego telewizora. - Ponad 2 mln 
gospodarstw domowych w Polsce jest zagrożonych utratą sygnału naziemnej telewizji cyfrowej  

– alarmuje  Związek Cyfrowa Polska. Wybierając nowy sprzęt musimy uważać na oferty  
nieuczciwych sprzedawców, które pojawiają się w sieci.

Alarmujące dane

Stracisz dostęp
do naziemnej
telewizji cyfrowej?

 Q s.7

WEEKEND 
ŚLUBNY

Wszystkie informacje na temat 
DVB-T2 znajdziesz na stronie 
www.gov.pl/web/dvbt2.

Uwaga

Dom do 70 m²: 
nie na sprzedaż, 
ani wynajem

Częstochowa

Za parking zapłacimy
bez wysiadania 
z samochodu

Od poniedziałku

Można już składać wnioski 
o nowe dowody

Choroba, kwarantanna lub izolacja

Możesz wziąć zasiłek 
za opiekę nad dzieckiem

MOSiR

Wkrótce będziemy szaleć 
na lodowej tafli

 Q s.3

 Q s.3

 Q s.4

 Q s.6

O nominale 20 zł

Banknot z Lechem 
Kaczyńskim  
trafił do sprzedaży  Q s.3

 Q s. 7
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Banknot o nominale 
20 zł oraz monety o 
nominale 500 zł z 
wizerunkiem Lecha 
Kaczyńskiego tra-
fiły do sprzedaży. 
Cieszą się one 
ogromnym zaintere-
sowaniem. Gdy 
trafiły na rynek, 
przed oddziałami 
NBP ustawiały się 
długie kolejki.  
W sieci natomiast osiągają ko-
smiczne ceny!

Od 9 listopada można kupić 
banknot kolekcjonerski i złotą 
monetę kolekcjonerską „Lech Ka-
czyński. Warto być Polakiem” – 
banknot o nominale 20 zł i monetę 
o nominale 500 zł.

Na przedniej stronie banknotu 
znajduje się portret prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego, wize-
runek Orderu Orła Białego oraz 

Pałacu Prezydenckiego w War-
szawie. Na stronie odwrotnej za-
prezentowano budynek Muzeum 
Powstania Warszawskiego, tłum 
strajkujących osób w Stoczni 
Gdańskiej w latach 80. XX w., napis 
SOLIDARNOŚĆ oraz widok Pol-
skiego Cmentarza Wojennego w 
Katyniu. Podobnie wygląda złota 
moneta. Na rewersie znajduje 
się portret prezydenta RP prof. 
Lecha Kaczyńskiego, wizerunek 
Orderu Orła Białego oraz Pałacu 

Prezydenckiego w Warszawie. Na 
awersie monety zaprezentowano 
budynek Muzeum Powstania War-
szawskiego, tłum strajkujących 
osób w Stoczni Gdańskiej w latach 
80. XX w., napis SOLIDARNOŚĆ 
oraz widok Polskiego Cmentarza 
Wojennego w Katyniu.

Banknot kolekcjonerski został 
wyemitowany w nakładzie do 
80 tys. sztuk i można go nabyć w 
cenie 100 zł brutto. Nakład złotej 
monety (próba 999,9) wynosi 
do 1500 sztuk, a cena to 9500 zł 
brutto.

Monety i banknoty kolekcjo-
nerskie NBP są sprzedawane w 
opakowaniu handlowym wraz z 
certyfikatem.

Kolejna emisja jest zaplanowana 
na 18 listopada 2021 r. Tego dnia 
Narodowy Bank wprowadzi do 
obiegu monetę okolicznościową 
w standardzie obiegowym o nomi-
nale 5 zł – „Odkryj Polskę – Zamek 
Książ w Wałbrzychu”.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Uwaga

Dom do 70 m²: 
nie na sprzedaż, 
ani wynajem

Choroba, kwarantanna lub izolacja

Możesz wziąć zasiłek 
za opiekę nad dzieckiem

Wkrótce będziemy mogli zbu-
dować dom o  powierzchni do 
70 m² bez pozwolenia. Taką 
możliwość daje ustawa podpi-
sana przez prezydenta 
Andrzeja Dudę. Rządzący 
twierdzą, że dzięki temu 
proces budowlany skróci się 
nawet o  kilka tygodni. Jest 
jednak pewien haczyk. Dom 
można postawić tylko dla wła-
snych celów mieszkaniowych. 
Co to oznacza w  praktyce? 
Fakt, że nie będzie go można 
ani wynająć, ani sprzedać.

Wkrótce budowa nie będzie się 
wiązała z koniecznością uzyskania 
pozwolenia na budowę, ustano-
wienia kierownika budowy oraz 
prowadzenia dziennika budowy, 
a  ponadto nie będzie podlegała 
kontroli organów administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej przed 
rozpoczęciem prac budowlanych. 
Jak twierdzą rządzący, takie roz-
wiązanie pozwoli na ograniczenie 
nadmiarowych formalności, 
a  także przyniesie oszczędność 
dla inwestora – co najmniej kilka 
tysięcy złotych.

Wszystko odbywać się będzie na 
podstawie zgłoszenia. Warunek 
jest jednak taki, aby budynki były 
nie więcej niż dwukondygna-
cyjne o  powierzchni zabudowy 
do 70 m².  Ustawa przewiduje też 
wymóg, aby były one budynkami 
wolno stojącymi oraz określa do-
puszczalną gęstość zabudowy. 
Liczba tych budynków nie może 
być większa niż jeden na każde 
500 m² powierzchni działki. Roz-
wiązanie to ma zapobiegać wy-
korzystywaniu tego przepisu do 

budowy osiedli, bo ma on służyć 
wyłącznie indywidualnym inwe-
storom.

- Do zgłoszenia budowy wolno 
stojących budynków inwestor 
będzie zobowiązany dołączyć 
oświadczenie, składane pod ry-
gorem odpowiedzialności karnej, 
że planowana budowa jest prowa-
dzona w  celu zaspokojenia wła-
snych potrzeb mieszkaniowych, 
oraz oświadczenie, że przyjmuje 
odpowiedzialność za kierowanie 
budową w  przypadku nieusta-
nowienia kierownika budowy 
– czytamy w  przepisach. W  prak-
tyce oznacza to więc, że tego ro-
dzaju domu nie będzie można ani 
sprzedać, ani wynająć. Minister-
stwo rozwoju tłumaczy, że chodzi 
o  to, by z  nowego prawa nie ko-
rzystali np. deweloperzy. Problem 
może pojawić się jednak w  mo-
mencie, gdy właściciele zdecydują 
o  przeprowadzce, np. do innego 
miasta. W  przepisach nie ma bo-
wiem ani słowa o  warunkach 
zbycia, sprzedaży czy wynajmie 
takich domów w przypadku takich 
sytuacji.

Wracają jeszcze do samej bu-
dowy, gdy ta zakończy się, inwe-
stor będzie musiał dołączyć do 
zawiadomienia o  jej zakończeniu 
oświadczenie o  dokonaniu po-
miarów powierzchni użytkowej 
budynku i  poszczególnych lokali 
mieszkalnych, w  sposób zgodny 
z  przepisami oraz o  zgodności 
wykonania budynku z  projektem 
budowlanym oraz przepisami 
techniczno-budowlanymi. Zło-
żenie oświadczenia niezgodnego 
ze stanem faktycznym będzie 
zagrożone karą. Ustawa wchodzi 
w życie po upływie 2 miesięcy od 
dnia ogłoszenia.

Z dnia na dzień rośnie liczba za-
chorowań na COVID-19. 
Warto więc pamiętać, że osoba, 
która jest objęta ubezpiecze-
niem chorobowym ma prawo 
do zasiłku w razie konieczności 
opieki nad chorym dzieckiem, 
w tym także gdy zostało ono 
poddane izolacji lub kwaran-
tannie. Z zasiłku opiekuńczego 
może również skorzystać ro-
dzic, który musi zaopiekować 
się zdrowym dzieckiem w 
wieku do 8 lat z powodu nie-
spodziewanego zamknięcia 
placówki, do której uczęszcza.

Opieka nad chorym dzieckiem

- Jeśli rodzic musi zaopiekować 
się chorym dzieckiem i lekarz wy-
stawi mu zaświadczenie lekarskie, 
to ma prawo do zasiłku opiekuń-
czego. Liczba dni, za które przy-
sługuje ten zasiłek zależy od wieku 
i niepełnosprawności dziecka 
– informuje Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Zasiłek opiekuńczy można 
otrzymać maksymalnie przez:
• 60 dni w roku kalendarzowym 

- jeśli opieki wymaga chore 
dziecko (także z niepełnospraw-
nością) w wieku do 14 lat,

• 14 dni w roku kalendarzowym 
- jeśli opieki wymaga chore 
dziecko w wieku powyżej 14 lat,

• 30 dni w roku kalendarzowym 
- jeśli opieki wymaga chore 
dziecko z niepełnosprawnością 
w wieku 14-18 lat.

Opieka w razie kwarantanny lub 
izolacji dziecka  

Rodzic ma prawo do zasiłku opie-
kuńczego z powodu konieczności 

opieki nad dzieckiem, które zo-
stało poddane kwarantannie lub 
izolacji domowej  (na podstawie 
ustawy o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi).  - Konieczność izolacji lub 
kwarantanny dziecka jest trakto-
wana  jak choroba dziecka. Zasiłek 
opiekuńczy w razie konieczności 
izolacji lub kwarantanny dziecka 
przysługuje w  takim samym wy-
miarze jak w przypadku opieki 
nad chorym dzieckiem (zależy 
od wieku i niepełnosprawności 
dziecka) – tłumaczy rzeczniczka.

Opieka nad zdrowym dzieckiem 
w wieku do 8 lat

Zasiłek opiekuńczy można rów-
nież otrzymać w razie konieczności 
opieki nad zdrowym dzieckiem w 
wieku do 8 lat w sytuacjach ściśle 
określonych w przepisach, m.in. 
w przypadku nieprzewidzianego 
zamknięcia żłobka, klubu dzie-
cięcego, przedszkola lub szkoły, 
do których uczęszcza dziecko. 
Zamknięcie placówki jest nie-
przewidziane, jeśli ubezpieczony 
dowiedział się o nim w terminie 
krótszym niż 7 dni przed jej za-
mknięciem.

Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad 
zdrowym dzieckiem w wieku do 8 
przysługuje maksymalnie przez 60 
dni w roku kalendarzowym.

Niezbędny warunek wypłaty 
zasiłku

- Zasiłek opiekuńczy przysługuje, 
jeśli nie ma innych osób, które są 
we wspólnym gospodarstwie do-
mowym i mogą zapewnić opiekę 
dziecku. Nie dotyczy to jednak 
opieki nad chorym dzieckiem w 
wieku do 2 lat – w takiej sytuacji 

zasiłek przysługuje nawet wtedy, 
gdy inni członkowie rodziny mo-
gliby zapewnić dziecku opiekę – 
informuje Beata Kopczyńska.

Za członka rodziny, który jest 
we wspólnym gospodarstwie do-
mowym i może zapewnić opiekę 
dziecku nie uważa się:
• osoby całkowicie niezdolnej do 

pracy;
• osoby chorej;
• osoby, która ze względu na wiek 

jest niesprawna fizycznie lub 
psychicznie;

• osoby, która prowadzi gospo-
darstwo rolne;

• pracownika odpoczywającego 
po pracy na nocnej zmianie;

• osoby, która prowadzi działal-
ność pozarolniczą;

• osoby niezobowiązanej do spra-
wowania opieki na podstawie 
przepisów Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, jeśli odmawia 
tej opieki.

Łączny limit dni zasiłkowych  
w roku

Łączny okres wypłaty zasiłku 
opiekuńczego z powodu opieki nad 
dziećmi i innymi członkami rodziny 
nie może przekroczyć 60 dni w 
roku kalendarzowym. Natomiast 
gdy opieka dotyczy wyłącznie 
dzieci z niepełnosprawnością (w 
wieku od 8 do 18 lat, a gdy są chore 
- od 14 do 18 lat) i innych chorych 
członków rodziny (w wieku od 14 
lat), łączny okres wypłaty zasiłku 
wynosi maksymalnie 30 dni.

Wymienione limity dni, za które 
przysługuje zasiłek opiekuńczy, 
nie zależą ani od liczby dzieci i 
członków rodziny, którzy wyma-
gają opieki, ani też od liczby osób 
uprawnionych do tego zasiłku.

O nominale 20 zł

Banknot z Lechem Kaczyńskim  
trafił do sprzedaży
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania  
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1; art. 

49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia 

się, że w dniu 24.09.2021r. na wniosek Zarządu Powiatu Częstochow-
skiego, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, postępowanie admini-
stracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:  

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1051S  
na odcinku Aleksandria-Kopalnia”

 
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:

obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska – dz. nr ewid.: 648/3 
k.m.2; 648/4 k.m.2 (648/6 k.m.2); 648/5 k.m.2; 89/1 k.m.2; 112 k.m.2; 

464/2 k.m.2; 465/1 k.m.2; 465/3 k.m.2; 465/21 k.m.2; 466/1 k.m.2; 
466/2 k.m.2; 466/3 k.m.2; 467/1 k.m.2.

 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 doko-

nania ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać 
wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia  

w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa  
Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14,  

tel. (34) 32-29-129.

Wielu naukowców nawołuje  
do rozstania się z tym zgubnym 
dla zdrowia nałogiem
Palacze, którym ciężko z dnia na dzień podjąć taką decyzję, po-
winni poznać potencjalnie mniej szkodliwe alternatywy, które 
mogą być pomocne choćby w trudnej „fazie przejściowej”. 
Zwłaszcza, że listopadowy kalendarz podpowiada nam kolejny 
dzień, w którym powinniśmy o tym pomyśleć.

Tradycyjnie, bo już od niemal 
30 lat, w trzeci czwartek listo-
pada obchodzony jest Świa-
towy Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu, który w tym roku przy-
pada na 18 listopada. Co, jeśli 
mimo wielu prób, nie udaje się 
nam wygrać z tym nałogiem? 
Warto wiedzieć, że do poten-
cjalnie ograniczających ryzyka 
zdrowotne zamienników tra-
dycyjnych papierosów należą 
e-papierosy i podgrzewacze 
tytoniu. Niezwykle istotne 
jednak, by sięgać wyłącznie 
po sprawdzone, przebadane 
produkty i chociaż na rynku 
oczywiście można wybierać 
spośród wielu, to jednym z najbar-
dziej istotnych elementów, na które 
powinno się zwracać uwagę, jest 
bezpieczeństwo użytkowania oraz 
jakość gwarantowana systemem 
testów. I tak, np. podgrzewacze glo 
Hyper poddano w ostatnim czasie 
wnikliwym badaniom w czterech 
brytyjskich klinikach, w których prze-
badano 500 woluntariuszy w wieku 
od 23 do 55 lat. Uzyskane wyniki 
zaprezentowane w naukowej publi-
kacji wykazały, że całkowite przejście 
na glo spowodowało statystycznie 
istotne zmiany w zakresie tzw. „bio-
markerów narażenia” oraz „bio-
markerów potencjalnej szkody” w 
porównaniu z kontynuacją palenia. 
W przypadku większości mierzonych 
wskaźników, redukcje szkód zaob-
serwowane u osób korzystających 
z tego urządzenia były podobne do 
tych obecnych u osób, które całko-
wicie przestały palić [1].

Są jednak i inne alternatywy.  

Naukowcy badający ekspozycję 
organizmu na szkodliwe czynniki 
stworzyli tzw. skalą obniżania ry-
zyka (risk continuum), wg której 
najmniej szkodliwa jest tzw. 
nikotynowa terapia zastępcza 
(NRT), potem produkty doustne, 
w tym saszetki nikotynowe, na-
stępnie e-papierosy dostępne 
w systemach otwartych oraz 
zamkniętych, jak np. Vuse ePen, 
sproszkowany tytoń i wspo-
mniane podgrzewacze tytoniu, 
a na szarym końcu tradycyjne 
papierosy i cygara.

Na temat ograniczania ryzyk 
zdrowotnych związanych z pa-

leniem wypowiadał się m.in. 
prof. Andrzej Sobczak ze Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Kato-
wicach: – Faktycznie można stwier-
dzić, że e-papieros może być drogą 
do zmniejszenia szkód wyrządzo-
nych przez tradycyjne papierosy. 
Programy z użyciem e-papierosów 
wdraża się w Nowej Zelandii, Wiel-
kiej Brytanii i USA, gdzie programy 
redukcji szkód za pomocą e-papie-
rosów są już realizowane na po-
ziomie rządowym. (...) Ja osobiście 
widzę bardzo duży potencjał w e-pa-
pierosach jako narzędziu wspoma-
gającym rzucenie palenia, o ile ten 
proces będzie wspomagany przez 
inne metody zwalczania nałogu – 
mówi naukowiec. Warto o tym przy-
pominać właśnie w takich dniach, 
jak 18 listopada. Może dla niektó-
rych stanie się on pierwszym dniem 
bez papierosa?

[1] https://www.euractiv.com/section/health-con-
sumers/interview/mep-e-cigarettes-have-a-place-
-in-eu-cancer-plan-but-we-must-remain-vigilant/

Odciski palców oraz odręczny 
podpis – między innymi takie 
elementy znajdują się na no-
wych dowodach osobistych. 
Wnioski o  nie można składać 
od 8 listopada.

Wniosek tylko w urzędzie

W  związku z  wprowadzeniem 
nowych dowodów NIE ma ko-
nieczności obowiązkowej wy-
miany ważnych dokumentów. 
Z  dotychczasowego dowodu 
można korzystać do czasu, aż 
minie jego ważność.

Nowe dowody osobiste różnią 
się od dotychczasowych - w war-
stwie elektronicznej i graficznej.

W  warstwie elektronicznej 
znajdą się odciski palców wła-
ściciela dokumentu, w  warstwie 
graficznej – m.in. jego odręczny 
podpis. Zarówno odciski palców, 
jak i  podpis trzeba  zostawić 
w  urzędzie. A  to oznacza, że nie 
ma możliwości złożenia elektro-
nicznych wniosków o dowód oso-
bisty (online od 7 listopada można 
składać tylko wnioski o  dowód 
dla osób poniżej 12. roku życia).

- Od początku procesu wdro-
żenia nowych dowodów osobi-
stych naszym priorytetem było 
bezpieczeństwo danych Polaków 
oraz zapewnienie im najlepszej 
możliwej obsługi w  trakcie skła-

dania wniosków o  nowe doku-
menty – powiedział minister 
cyfryzacji Janusz Cieszyński. 
– Dzięki powtórzeniu proce-
dury zakupowej mamy pewność 
że sprzęt – skanery, które będą 
wykorzystywane do pobierania 
odcisków palców – spełnia wy-
mogi bezpieczeństwa – dodał. 
Wszystkie skanery trafiły już 
do gmin – resort dostarczył 
dokładnie 7450 skanerów do 
2479 lokalizacji. W  urzędach są 
już także stacje mobilne umoż-
liwiające pobieranie odcisków 
palców od osób, które z  różnych 
względów – przede wszystkim 
zdrowotnych – nie będą mogły 
pojawić się w urzędzie, by złożyć 
wniosek o dowód.

Inaczej przy okienku

Proces składania wniosku oraz 
wydawania nowego dowodu 
osobistego różni się od tego, jak 
wyglądało to do tej pory. Główna 
różnica to konieczność pobrania 
odcisków palców i odwzorowania 
podpisu osoby ubiegającej się 
o  wydanie dowodu osobistego. 
Przy wydaniu dokumentu urzęd-
nicy weryfikują odciski palców 
posiadacza dowodu z  odciskami 
zamieszczonymi w dowodzie.

Od 8 listopada do końca tego 
roku około 100 tysięcy osób po-
winno wymienić dowody z uwagi 

na utratę ważności obecnego do-
kumentu, a ponad 17 tysięcy osób 
złożyć wniosek z  powodu ukoń-
czenia 18 lat. W przyszłym – 2022 
r. – dowody osobiste, z  powodu 
utraty ich ważności, powinno 
wymienić około 1 725 300 osób, 
a  około 151 200 złożyć wniosek 
z powodu ukończenia 18 lat.

Wdrożenie nowych dowodów 
osobistych wynika z  koniecz-
ności dostosowania polskich 
przepisów do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE. Chodzi m.in. o  ujednolicenie 
krajowych przepisów w  tym za-
kresie i zwiększenie bezpieczeń-
stwa dokumentów.

W  Urzędzie Miasta Czę-
stochowy sprawy zwią-
zane z  dowodami załatwia 
i  wnioski przyjmuje Referat 
Dowodów Osobistych i  Ewi-
dencji Ludności Wydziału 
Spraw Obywatelskich, ul. 
Waszyngtona 5, tel. 34 3707 
761,762,763,764,765.

Przyjmuje on wnioski po 
uprzednim uzgodnieniu ter-
minu wizyty w UM. W celu od-
bioru gotowego dowodu nie 
trzeba ustalać konkretnego 
terminu, ale niezbędna jest 
oczywiście ponowna osobista 
wizyta w Urzędzie Miasta.

Od poniedziałku

Można już składać wnioski o nowe dowody

Filharmonia Częstochowska

Spełnili marzenie zmarłego dyrektora
Przy Filharmonii Często-
chowskiej działa Klub 
Środowisk Twórczych. Jego 
reaktywacja była marzeniem 
długoletniego dyrektora tej 
placówki Ireneusza Kozery. 
Działalność klubu zainaugu-
rowano spektaklem „Hrabalu 
Ty Mój” Teatru Wojtka Ko-
walskiego.

Reaktywacja klubu w  Filhar-
monii była marzeniem dyrektora 
Ireneusza Kozery, założyciela 
i przez długie lata prezesa Stowa-
rzyszenia Środowisk Twórczych 
w Częstochowie.

Spełnić je - znajdując przychyl-

ność pani Henryki Kozery, która 
ze wzruszeniem i  humorem 
wspomina działalność klubu 
w  Filharmonii w  latach 80. i  90.  
- postanowił dyrektor Adam 
Klocek. Działalność Klubu Śro-
dowisk Twórczych  „f Klub” im. 
Ireneusza Kozery została już za-
inaugurowana prapremierą spek-

taklu Teatru Wojtka Kowalskiego 
„Hrabalu Ty Mój”. Docelowo klub 
ma być miejscem koncertów, wy-
staw, prezentacji aktorskich oraz 
spotkań literackich, rozszerzając 
ofertę Filharmonii Częstochow-
skiej i  przedstawiając sztukę 
o  mniej formalnym, klubowym 
właśnie charakterze.

Twórcy spektaklu „Hrabalu Ty Mój”, czyli: Wojciech Kowalski 
(scenariusz, reżyseria, aktor), Ola Nykowska (scenografia), Wojtek 
Kwaśniak (muzyka), Janusz Jano Mielczarek (piosenka), Zbigniew 
Matyszczak (rekwizyty), Piotr Ciepał (kostium) zapraszają na pre-
mierę 26.11.2021 o godzinie 20.00 do Klubu Muzyczna Meta przy 
ul. Jasnogórskiej.

Każda jednostka Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
otrzyma pamiątkową sa-
dzonkę dębu od Lasów 
Państwowych do zasadzenie 
na swoim terenie. Akcja upa-
miętni przypadającą w  tym 
roku setną rocznicę powstania 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Jubileusz 100-lecia nawiązuje 
do roku 1921, kiedy istniejące or-
ganizacje strażackie połączyły się 
w  jeden Główny Związek Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, który  powstał w  wyniku 

zjednoczenia organizacji strażac-
kich działających w  poszczegól-
nych zaborach. Jubileusz strażacy 
postanowili uczcić sadzeniem 
drzew, pod hasłem: Sto drzew na 
stulecie Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. - Dziękuję stra-
żakom ochotnikom za pełnioną 
służbę ludziom oraz przyrodzie. 
Zawsze w  sytuacjach zagrożenia 
pożarowego w  lasach gotowi są 
natychmiast spieszyć z pomocą – 
powiedział wiceminister klimatu 
i środowiska Edward Siarka.

Lasy Państwowe powstały na-
tomiast w  1923 r., dwa lata po 
zjednoczeniu straży pożarnych 
– od tego czasu instytucje te ze 

sobą współpracują. Leśników 
i  strażaków od lat łączy bliska 
współpraca. To druhowie ochot-
nicy uczestniczą w  akcjach ga-
szenia pożarów lasu.

W  Polsce działa blisko 16 tys. 
jednostek, które skupiają ok. 700 
tys. strażaków. To m.in. dzięki no-
woczesnemu systemowi ochrony 
przeciwpożarowej Lasów Pań-
stwowych leśne pożary w  zna-
komitej większości są gaszone 
w zarodku.

Na mocy porozumienia nad-
leśnictwa będą udostępniały 
strażakom sadzonki drzew. Ich 
posadzeniem strażacy upa-
miętnią jubileusz. - Dziękuję za 
tę wspólną akcję Lasom Pań-
stwowym i  Związkowi Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Dzięki 
niej Polska jeszcze bardziej się 
zazieleni – podsumowuje wice-
minister.

Od Lasów Państwowych

Drzewa dla strażaków
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Częstochowski park wodny cieszy 
się coraz większym zainteresowa-
niem. Do końca października 
odwiedziło go 26 tysięcy osób. Go-
ście chętnie korzystają 
z  dodatkowych atrakcji – ćwiczeń 
w wodzie oraz ceremonii saunowych.

Park wodny zainaugurował swoją dzia-
łalność na początku września. I  o  ile na 
początku wielkiego szaleństwa nie było, 
o tyle w październiku frekwencja wzrosła 
o 30 procent. Tylko w ciągu tego miesiąca 
z  parku wodnego skorzystało blisko 14,9 
tys. osób. Przyczyniły się do tego zapewne 
dodatkowe atrakcje dla odwiedzających.   

Park Wodny przy ul. Dekabrystów od 
połowy września zaprasza na ceremonie 
saunowe z udziałem saunamistrzów, które 
odbywają się we wtorki, czwartki i soboty.

W  ramach biletu do części basenowej 
dostępny jest także bezpłatny ogólno-
dostępny Aqua Aerobic (w  poniedziałki, 

czwartki, piątki o  godz. 20.00, we wtorki 
o  19.00) oraz podobne zajęcia dedyko-
wane seniorom. Te odbywają się w ponie-
działki i  wtorki o  12.00, a  także od środy 
do piątku o  10.30. Seniorzy po zakoń-
czeniu zajęć mogą też skorzystać z promo-
cyjnej ceny na kawę i herbatę w restauracji 
La Playa. Z  kolei nauka pływania dla nie-
mowląt odbywa się - pod warunkiem ze-
brania stosownej liczby chętnych - w środy 
o godz. 11.30.

Część basenowa parku czynna jest co-
dziennie w  godzinach od 10.00 do 22.00, 
natomiast saunarium od poniedziałku do 
piątku w godz. od 16.00 do 22.00,  a w so-
boty, niedziele i święta od 12.00 do 22.00.

Szczegółowe informacje dotyczące 
oferty parku i  organizowanych zajęć 
można znaleźć na stronie:
https://parkwodnyczestochowa.mosir.pl

Dodatkowe atrakcje

Coraz chętniej chodzimy 
do parku wodnego

Wanda Sowińska

Do mojego serca
Myślę, że moje serce

Chyba jest kompasem
Bo często mi wskazuje

drogę – trudną czasem.. .

Droga wiedzie ku Tobie
Często jemu wierzę

Lecz tylko w swoich myślach
tą drogę przemierzę.

Bo nic nie jest na zawsze
Coś może przeszkodzić

Nieraz i ten mój „kompas”
też nieraz zawodzi.

Wiem, czas kiedyś nadejdzie,
że. . . skończy się wszystko

Tylko wspomnienia mi będą
sekretną modlitwą.

Na początku listopada weszły w  życie 
nowe przepisy dotyczące wymagań 
technicznych i  niezbędnego wyposa-
żenia hulajnóg elektrycznych i urządzeń 
transportu osobistego. Regulują one 
maksymalne wymiary tych urządzeń, 
wagę oraz ich niezbędne wyposażenie. 
Rozporządzenie wprowadza m.in. obo-
wiązkowe oświetlenie, sygnał 
ostrzegawczy i  konstrukcyjne ograni-
czenie prędkości maksymalnej do 20 
km/h.

Zgodnie z  nowymi przepisami długość 
hulajnogi elektrycznej lub urządzenia 
transportu osobistego (UTO) nie może prze-
kraczać 1,4 m, natomiast szerokość nie może 
być większa niż 0,9 m. Masa własna hulajnogi 
elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg.

Ponadto, hulajnoga elektryczna powinna 
być wyposażona:
• z  przodu – co najmniej w  jedno światło 

pozycyjne barwy białej lub żółtej selek-
tywnej;

• z  tyłu – co najmniej w  jedno światło od-
blaskowe barwy czerwonej o  kształcie 
innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno 
światło pozycyjne barwy czerwonej;

• z  boku – co najmniej w  jedno światło od-
blaskowe barwy białej lub żółtej samocho-
dowej, widoczne po obu stronach;

• co najmniej w jeden skutecznie działający 
hamulec;

• w  dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy 
o nieprzeraźliwym dźwięku.

Z kolei urządzenie transportu osobistego po-
winno być wyposażone:
• z  przodu – co najmniej w  jedno światło 

pozycyjne barwy białej lub żółtej selek-
tywnej;

• z  tyłu – co najmniej w  jedno światło od-
blaskowe barwy czerwonej o  kształcie 
innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno 
światło pozycyjne barwy czerwonej.

Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe 
hulajnogi elektrycznej i  UTO oświetlone 
światłem drogowym innego pojazdu po-
winny być widoczne w  nocy przy dobrej 
przejrzystości powietrza z odległości co naj-
mniej 150m. Przepisy dopuszczają migające 
światła pozycyjne. Z kolei światła czerwone 
nie mogą być widoczne z  przodu hulajnogi 
lub UTO, a  światła białe lub żółte selek-
tywne – z tyłu. Dopuszcza się, żeby światła 
te były zdemontowane, jeżeli kierujący nie 
jest obowiązany do ich używania podczas 
jazdy.

Hulajnoga elektryczna i  urządzenie trans-
portu osobistego muszą także posiadać 
numer rozpoznawczy lub kod graficzny 
umożliwiający ich identyfikację, nadany 
i umieszczony przez producenta na ramie lub 
innym podobnym podstawowym elemencie 
konstrukcyjnym. Każda hulajnoga elek-
tryczna musi także posiadać podpórkę lub 
podpórki zapewniające stabilne ustawienie.

W  hulajnodze elektrycznej i  urządzeniu 
transportu osobistego konstrukcja musi też 
ograniczać rozwijanie prędkości przekracza-
jącej 20 km/h i  zapewniać możliwość sku-
tecznego hamowania.

Nowe przepisy

Koniec z szybkimi 
hulajnogami

Lodowisko przy ulicy Boya-Żeleńskiego wkrótce 
zostanie otwarte. Obiekt będzie czynny w godzi-
nach 10.00-20.00. Pierwsze ślizgi możliwe będą 
już w  przyszłym tygodniu. Na razie Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie przy-
gotowuje lodową taflę.

Z lodowiska będzie można korzystać od 15 listopada. 
Jak informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w se-
zonie 2021/22 obowiązywać będą następujące zasady 
korzystania z obiektu:
- wejście na lodowisko i wyjście z obiektu od strony ul. 

Boya-Żeleńskiego;
- w  budynku - przy kasach, w  holu, przy wypożyczalni 

łyżew, w przebieralni i w toaletach obowiązkowo na-
leży mieć zasłonięte usta i nos. Obowiązuje minimum 
półtora metra dystansu pomiędzy klientami;

- nie ma obowiązku zasłanianie ust i  nosa na tafli lo-
dowej;

- sprzedaż biletów i rozliczanie czasu pobytu w obiekcie 
odbywać się będzie w kasach lodowiska;

- czynna będzie wypożyczalnie sprzętu: łyżew, kasków 
i przyrządów do nauki jazdy;

- udostępniane będą szafki ubraniowe;
- przerwy na kosmetykę lodu odbywać się będą w godzi-

nach: 13.00 – 13.30, 16.00 - 16.30 i 18.00 – 18.30.

Uwaga!
W  budynku Sztucznego Lodowiska (przy kasach, 

w  holu i  w  przebieralni) pracować będą generatory 
hydroxylu wykorzystujące technologię „Odorox®”. 
W  obiekcie obowiązywać będę ogólnie obowiązujące 
zasady dezynfekcji i zachowania dystansu społecznego.  

O  wszelkich zmianach w  funkcjonowaniu lodowiska 
(np. w  dni świąteczne) informować będzie często-
chowski MOSiR na swojej stronie internetowej oraz pod 
numerami telefonów: 34 360 60 65 lub 603 267 090.

MOSiR

Wkrótce będziemy 
szaleć na lodowej tafli
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Częstochowa, jako pierwsze 
miasto w Polsce, może zapropo-
nować kierowcom wybór aż 
siedmiu operatorów płatności 
mobilnych, u  których można 
wnosić opłaty za postój w Strefie 
Płatnego Parkowania. Co cie-
kawe, płatności mobilne cieszą 
się stale rosnącą popularnością 
wśród częstochowianek i  czę-
stochowian. W  zeszłym 
kwartale, co szósta osoba kupu-
jąca jednorazowy bilet postoju 
w  SPP nabył go z  wykorzysta-
niem jednej z  platform do 
transakcji mobilnych.

Forma bezgotówkowych trans-
akcji jest wygodną i  komfortową 
opcją zarówno dla przyjezdnych, 
jak i  mieszkanek, i  mieszkańców 
poruszających się po centrum 
miasta. - Kolejnym, siódmym już 
operatorem takich płatności bę-
dzie Flowbird. Wcześniej w  tym 
roku dołączył do tego grona 
jeszcze CPG – mówi Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZD.

Wnoszenie opłat takim spo-
sobem jest bardzo wygodne. Nie 
musimy szukać parkomatu, ani 
obawiać się ewentualnej kolejki do 
takiego urządzenia. Opłatę można 
uiścić w samochodzie – bez ryzyka 
natrafienia na kontrolę podczas 
przedłużającego się pobytu przy 
parkomacie.

Jakie są główne zalety płatności 
mobilnych?

•  nie musimy mieć przy sobie bi-
lonu ani karty płatniczej,

• nie przepłacamy – aplikacja 
mierzy czas postoju, dzięki 
czemu płacimy dokładnie tyle, 
ile trwało parkowanie (kon-
kretny czas, bez żadnej zbędnej 
nadpłaty),

•  nie musimy się martwić o bilety 
– wystarczy, że raz umieścimy 
identyfikator konkretnej usługi 
na szybie, a  kontroler zawsze 
będzie wiedział, że korzystamy 
z jednej z aplikacji (preferowana 
jest naklejka wewnątrz pojazdu),

• nie musimy wracać do samo-
chodu, aby przedłużyć parko-
wanie,

•   dzięki aplikacji parkowanie i za-
płata za usługę zajmują tylko kil-
kanaście sekund.

Aby zapłacić mobilnie, kierowcy 
mają do dyspozycji siedem apli-
kacji dostępnych m.in. pod adre-
sami internetowymi operatorów:

• www.skycash.com 
• www.mpay.pl 
• www.pango.pl   
• www.electronicparking.pl 
• www.mobilet.pl 
• www.cityparkinggroup.pl  
• www.flowbird.pl  

Można je ściągnąć z  danej 
strony lub wyszukać w jednym ze 

sklepów internetowych z  aplika-
cjami. Po automatycznej instalacji 
należy założyć konto oraz pod-
piąć kartę płatniczą lub zasilić je 
daną kwotą.

Płatności mobilne cieszą się 
stale rosnącą popularnością 
wśród częstochowianek i  często-
chowian. W zeszłym kwartale, co 
szósta osoba kupująca jednora-
zowy bilet postoju w SPP nabył go 
z  wykorzystaniem jednej z  plat-
form do transakcji mobilnych.

Strefy Płatnego Parkowania 
(SPP) znajdują się praktycznie we 
wszystkich polskich miastach. - 
Niestety, nie ma takiej aplikacji, 
która swoim zasięgiem objęłaby 
cały kraj, tzn. umożliwiałaby wno-
szenie opłat w  każdej płatnej 
strefie w Polsce. Oznacza to, że po-
szczególne aplikacje pozwalają na 
opłacanie parkowania w  niektó-
rych tylko miastach, a  jeżeli ktoś 
często podróżuje, powinien mieć 
ich na smartfonie kilka. Na stro-
nach operatorów jest wykaz miast, 
w których jest dostępna dana apli-
kacja. Częstochowski MZD pod 
tym względem daje kierowcom 
możliwość największego wyboru – 
podkreśla Maciej Hasik.

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że jeszcze do końca tego roku 
powstaną nowe miejsca posto-
jowe. Znajdziemy je przy uli-
cach Wilsona, Żwirki i  Wigury, 
Słowackiego i  Dąbkowskiego. 
Aktualnie w  SPP do dyspozycji 
jest ponad 3500 miejsc posto-
jowych. Informacje na wszelkie 
tematy związane ze Strefą Płat-
nego Parkowania w  Często-
chowie można znaleźć na stronie  
www.mzd.czest.pl

aktualności
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Częstochowa

Za parking zapłacimy
bez wysiadania z samochodu

W parkach i na skwerach

„Domki” dla jeży

Plac Biegańskiego

Choinka poszukiwana!

Uwaga

Będzie nowa organizacja ruchu

Jesień to czas intensywnych 
prac w  ogrodzie. Grabienie 
liści wydaje się koniecznością. 
Nie trzeba się ich jednak cał-
kowicie pozbywać. Stworzone 
z nich sterty będą doskonałym 
schronieniem dla jeży. Z  ta-
kiego założenia po raz kolejny 
wyszło nasze miasto. Jeśli 
więc zastanawiacie się, dla-
czego w parkach i na większych 
skwerach zalegają liście, to pa-
miętajcie, że to celowe 
działanie.

Jesienne grabienie liści 
stało się już czynnością 
powszechną. To, co spada 
z  drzew usuwamy ze 
swoich posesji, a  także 
ulic i  chodników. W  ostat-
nich latach jednak nie 
wszystkie grabione liście 
są usuwane. Dlaczego? 
Bo sterta liści albo gałęzi 
może stanowić doskonałe 
schronienie dla jeży. Dla-
tego właśnie w  parkach 
i  na skwerach miejskich 
powstały w Częstochowie 
specjalne jeżo-strefy, 
gdzie nikt nie będzie grabił liści, 
bo są wśród nich ukryte „domki” 
dla tych pożytecznych, małych 
ssaków.

Strefy dla jeży obecnie można 
znaleźć m.in. w  parkach Sta-
szica i  3 Maja pod Jasną Górą. 
„Domki” usytuowane są po-
między drzewami w  bocznych 

częściach parków i skwerów, tak, 
aby zmniejszyć ryzyko ich znisz-
czenia. Dokładne lokalizacje nie 
są podawane w  trosce przed ich 
zniszczeniem.

– W  czasie, kiedy presja sprzą-
tania liści jest duża i  chcemy się 
ich pozbyć, inicjatorzy akcji za-
chęcają właścicieli prywatnych 
posesji i  innych administratorów 
terenów zielonych: zastanówmy 
się czy nie warto  zostawić czegoś 
dla jeży… Niech mają gdzie się 
schronić – informują przedstawi-
ciele magistratu.

Apelują też do mieszkanek 
i  mieszkańców: jeżeli podczas 
późnojesiennych spacerów spo-
tkacie zalegającą górkę liści, nie 
niszczcie jej – może tam spać jeż! 
– Zanim posprzątacie wszystkie 
liście w swoim ogrodzie – najpierw 
sprawdźcie, czy już nie śpi tam jeż 
– podsumowują.

Chcesz wyciąć ze swojej po-
sesji iglaste drzewo? Zgłoś je! 
Być może stanie na placu Bie-
gańskiego, jako miejska 
choinka.

Miejski Zarząd Dróg w  Często-
chowie zwraca się z  apelem do 
mieszkańców miasta i  regionu, 
którzy w  najbliższych dniach pla-
nują usunięcie kilkunastometro-
wych drzew iglastych ze swoich 
działek i  otoczenia domostw. 
Jeśli wycinka drzewa jest ko-
nieczna, przesądzona i  poparta 
stosownymi zgodami administra-
cyjnymi, MZD prosi o  kontakt. 
Propozycje choinek kandydatek 
należy składać mailowo na adres 
– oswietlenie@mzd.czest.pl 

lub telefonicznie pod numerem 
34/3664305 wew. 189.

Pamiętajmy jednak, że drzewo 
powinno mieć odpowiednią wy-
sokość, nie mniej niż kilkanaście 
metrów i  pochodzić od jednej ze 
szlachetnych odmian iglastych.

Wytypowana choinka zostanie 
przetransportowana w  umó-
wionym terminie na plac Biegań-
skiego. - Dzięki jednemu z takich 
zgłoszeń jeszcze z  okresu wa-
kacji, mamy już wybraną cho-
inkę na plac Orląt Lwowskich 
w  dzielnicy Raków. Stanie tam 
srebrny świerk z  jednej z  posesji 
na Lisińcu. Dziękujemy za Waszą 
pomoc i  współpracę - mówi Ma-
ciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD w Częstochowie.

Dwa przystanki nocnej linii 
autobusowej nr 80 przestaną 
działać. Zmiany będą obowią-
zywać od nocy z  15 na 16 
listopada. Powód? Nowa or-
ganizacja ruchu  wzdłuż trasy 
tramwajowej w Śródmieściu.

Przystanek Dworzec Główny 
PKP oraz Jasnogórska przestaną 
obowiązywać w  kierunku Pół-

nocy i Tysiąclecia.
W  związku ze zmianą, MPK 

prosi pasażerów o  korzystanie 
z przystanków sąsiednich:

- Dworzec PKS;
- II Aleja Najświętszej Maryi Panny;
- Aleja Jana Pawła II - Uniwersytet.

Układ przystanków w  kierunku 
Ostatniego Grosza i  Rakowa nie 
ulegnie zmianie.

zdj. UM CZ-wa
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Lekarstwa na Covid dają nadzieję na 
opanowanie pandemii. Dobre wieści 
przekazała kilka dni temu firma 
Pfizer. - W  czasie badań klinicznych 
leku o nazwie Paxlovid, ryzyko hospi-
talizacji lub zgonu dorosłych osób 
zagrożonych ciężkim przebiegiem 
Covid-19 spadało o  89 proc. Firma 
chce zarejestrować lek w specjalnym 
trybie - informuje Reuters.

Badanie eksperymentalnego leku opra-
cowanego przez firmę Pfizer zostało za-
trzymane przed planowanym terminem 
- gdy okazało się, że środek ten aż o  89 
proc. redukuje zagrożenie hospitalizacją 
i śmiercią dorosłych osób predysponowa-
nych do ciężkiej postaci Covid-19.

Pfizer nie udostępnił jeszcze pełnych 
danych z  badania, ale już uzyskane wy-
niki zamierza przekazać do amerykań-
skiej Agencji Żywności i Leków w ramach 
specjalnego programu przyspieszonego 
dopuszczania leków w  szczególnych sy-
tuacjach.

Celem testów, w  których planowano 
przebadać ponad 1200 pacjentów, była 
ocena ryzyka hospitalizacji i  śmierci 
wśród ludzi z łagodnym i umiarkowanym 
Covid-19, u których występował przynaj-
mniej jeden czynnik ryzyka rozwoju po-
ważnej choroby (np. otyłość lub podeszły 
wiek).

Wśród uczestników badania, którzy 
otrzymali lek w  czasie trzech dni od wy-
stąpienia objawów, tylko 0,8 proc. le-
czonych nowym środkiem ochotników 
było hospitalizowanych i  żadna z  osób 
nie zmarła w  okresie 28 dni. Natomiast 
wśród pacjentów otrzymujących pla-

cebo do szpitala trafiło 7 proc., a siedmiu 
uczestników zmarło.

Podobne proporcje utrzymały się 
w  grupie otrzymującej lek w  czasie kilku 
dni od wystąpienia objawów - do szpitala 
trafiło 1 proc. leczonych nową substancją 
osób i  6,7 proc. ochotników przyjmują-
cych placebo. W tej drugiej grupie wystą-
piło 10 zgonów.

Czas jest istotny, ponieważ leki prze-
ciwwirusowe muszą zostać podane od-
powiednio szybko, zanim infekcja się 
rozwinie. Terapia polega na przyjmo-
waniu trzech tabletek z  lekiem dwa razy 
dziennie. Środek należy do tzw. inhibi-
torów proteazy i blokuje enzym, którego 
wirus potrzebuje do namnażania się.

Firma nie podała dokładnych informacji 
o skutkach ubocznych, ale stwierdziła, że 
wystąpiły one u  20 proc. osób otrzymu-
jących zarówno lek, jak i placebo. - Dane 
sugerują, że proponowany przez nas lek, 
jeśli zostanie zatwierdzony, może ra-
tować życia pacjentów, łagodzić infekcję 
Covid-19 i  zapobiec 9 z  10 hospitalizacji 
- powiedział dyrektor generalny Pfizera 
Albert Bourla.

Firma zamierza wyprodukować 180 
tys. opakowań leku do końca roku i  co 
najmniej 50 mln do końca roku 2022. 
21 mln opakowań ma opuścić fabryki 
w  pierwszej połowie 2022 r. Zastrzega 
jednocześnie, że plany mogą zostać zak-
tualizowane w  nadchodzących tygo-
dniach. Pfizer tymczasem sprawdza, czy 
nowy lek warto stosować u  chorych bez 
predyspozycji do ciężkiej postaci infekcji 
i w ramach prewencji u ludzi, którzy mieli 
styczność z wirusem. 

Skuteczny w 89 procentach

Pfizer ma nowy lek na  Covid-19
Z  każdym tygodniem w  naszym mieście 
przebywa klas i  oddziałów przedszkol-
nych, w  których wprowadzana jest 
nauka zdalna. Jak przyznaje minister 
zdrowia Adam Niedzielski, szkoły są 
miejscem, gdzie rzeczywiście występuje 
transmisja koronawirusa.

Problem transmisji koronawirusa w  szko-
łach był poruszany w  rozmowie z  ministrem 
zdrowia, Adamem Niedzielskim na antenie 
RMF FM. - Rzeczywiście tak jest, że szkoły są 
takim miejscem, gdzie ta transmisja następuje. 
Jak rozmawiałem z głównym inspektorem sa-
nitarnym i  podawał nam informacje na temat 
charakterystyki ognisk, które są w  Polsce, to 
blisko połowa ognisk, to są ogniska szkolne. 
A  jeżeli liczy się nawet osoby, które są w tych 
ogniskach dotknięte ryzykiem transmisji, to 
jest ich ponad 100 tys. Mówię o samych szko-
łach – powiedział Adam Niedzielski. Dodał, 
że ogólnie, we wszystkich ogniskach, które są 

zgłaszane do sanepidu, jest 120 tys. - To jest 
rzeczywiście absolutna dominacja” – dodał.

Przyznał, że „dochodzimy do sytuacji, czy 
podjęcia decyzji, gdzie trzeba zważyć różne 
aspekty”. - I  z  jednej strony oczywiście jest 
ograniczenie wirusa, ale z drugiej strony mamy 
stosunkowo małą zakaźność i szkodliwość dla 
dzieci koronawirusa, ale mamy ewidentnie 
już doświadczenie, że niechodzenie dzieci do 
szkoły, ten tryb hybrydowy czy zdalny – ma 
bardzo poważne konsekwencje – tłumaczył 
szef resortu zdrowia. W  jego ocenie „trzeba 
zważyć i  podjąć decyzję, która uwzględnia 
wszystkie te aspekty”.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że z  da-
nych kuratorów oświaty wynika, że w ostat-
nich dniach 97,9 proc. przedszkoli i placówek 
wychowania przedszkolnego, 87,6 proc. 
szkół podstawowych i  88,9 proc. ponad-
podstawowych pracowało w  trybie stacjo-
narnym. Niestety niemal z  każdym dniem te 
dane są coraz niższe.

Pandemia

Blisko połowa ognisk koronawirusa, 
to są ogniska szkolne

– Dziś kwarantanna wynosi 10 dni, ale 
gdyby wynosiła mniej niż tydzień, byłoby 
jeszcze lepiej. Jeśli taki powrót byłby moż-
liwy i  bezpieczny optowałbym za tym, 
żeby kwarantannę maksymalnie skrócić - 
powiedział minister edukacji  
i nauki Przemysław Czarnek.

W rozmowie z dziennikarzami szef resortu 
zdrowia został zapytany o  możliwość krót-
szej kwarantanny dla uczniów, którzy po 
około 7 dniach od kontaktu z koronawirusem 
nie mają objawów i  którzy - po wykonaniu 

testu i uzyskaniu negatywnego wyniku - mo-
gliby wrócić do szkoły wcześniej.

Szef resortu podkreślił, że „nie jest przedsta-
wicielem Ministerstwa Zdrowia i  się na tym 
nie zna, ale jeśli taki powrót byłby możliwy 
i  bezpieczny z  punktu widzenia bezpieczeń-
stwa zdrowia dzieci i młodzieży, to optowałby 
właśnie za tym, żeby tę kwarantannę skrócić 
maksymalnie”.

Jak twierdzi, jeśli będzie dochodzić do ja-
kichkolwiek restrykcji i  ograniczeń w  życiu 
publicznym i społecznym to w ostatniej kolej-
ności dotknie to szkoły.

Dla uczniów

Minister chce skrócenia kwarantanny
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- W  sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia kobiety zakoń-
czenie ciąży jest zgodne 
z prawem – tak przynajmniej 
twierdzi Ministerstwo 
Zdrowia w  specjalnym ko-
munikacie. Został on 
opublikowany po burzy me-
dialnej, która rozpętała się 
na wieść o śmierci 30-letniej 
ciężarnej pacjentki w  szpi-
talu w  Pszczynie. 
Jednocześnie minister 
zdrowia Adam Niedzielski 
poprosił prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia 
o  bieżące monitorowanie 
w  całym kraju wszelkich sy-
tuacji, w  których zagrożone 
może być zdrowie i  życie ko-
biety w ciąży.

W  związku z  pojawiającymi się 
komentarzami związanymi ze 
śmiercią 30-letniej ciężarnej pa-
cjentki w  szpitalu w  Pszczynie 
Ministerstwo Zdrowia zwraca 
uwagę na obowiązujące regu-
lacje prawne i  rekomendacje me-
dyczne w  tym zakresie. Resort 
zdrowia twierdzi, że w przypadku 
sytuacji zagrażającej życiu lub 
zdrowiu kobiety (np. podejrzenia 
zakażenia dotyczącego jamy 
macicy, krwotoku itp.), zgodne 
z  prawem jest niezwłoczne za-
kończenie ciąży. Jest to zgodne 
z przepisami ustawy z 1993 roku.  

- Ustawa ta wprost wskazuje na 
przesłankę zagrożenia życia lub 
zdrowia matki. Trzeba podkre-
ślić, że są to przesłanki rozłączne. 
Wystąpienie tylko jednej z  nich 
jest wystarczającą prawną prze-
słanką do podjęcia reakcji przez 
lekarza - dodają. Oczywistym jest 
– jak zaznaczono - że pacjentka na 
każdym etapie prowadzenia ciąży 
musi być informowana ryzyku 
związanym ze zdrowiem i życiem. 
- W standardzie określonym przez 
Krajowego Konsultanta ds. Położ-
nictwa i Ginekologii, w przypadku 
ustalenia oznak zagrożenia życia 
płodu po skończonym 22 tygodniu 
ciąży i  sześciu/siedmiu dniach 
kolejnego tygodnia  ciąży trzeba 
rozważyć zakończenie ciąży, po-
zostawiając decyzję kobiecie, po 

udzieleniu wyczerpujących in-
formacji dotyczących zagrożenia 
życia płodu i  szans na jego prze-
życie (uwzględniając szanse na 
prawidłowy rozwój). Informacji 

powinien udzielić zarówno po-
łożnik jak i  pediatra/neonatolog 
– wskazuje ministerstwo.

Resort zdrowia twierdzi, że le-
karze nie mogą obawiać się po-
dejmowania oczywistych decyzji. 
- W  ciąży powyżej 22 tygodnia 
i  przed ukończeniem 36 tygodnia 
należy dążyć do podania pełnej 
dawki sterydów w  celu zwięk-
szenia szans dziecka na przeżycie, 
pod warunkiem braku wskazań 
do wcześniejszego, szybkiego, 
zakończenia ciąży. Z kolei w razie 
odpływania płynu owodniowego 
przed ukończeniem 22. tygodnia 
ciąży i sześciu/siedmiu dniach ko-
lejnego tygodnia niezbędne jest 
poinformowanie kobiety o ograni-
czonych szansach dziecka na prze-
życie i  jego prawidłowy rozwój. 
Postępowanie powinno zależeć 
od aktualnej sytuacji klinicznej, 

zaawansowania ciąży i  od decyzji 
pacjentki. Niezależnie od podjętej 
przez kobietę decyzji powinna 
być ona odnotowana w dokumen-
tacji medycznej i  poświadczona 
przez pacjentkę i  lekarza specja-
listę w  zakresie położnictwa i  gi-
nekologii.  Od 23. tygodnia ciąży 
w razie braku zagrożenia dla życia 
i  zdrowia matki ciąża powinna 
być kontynuowana. Pacjentka 
powinna być hospitalizowana 
zgodnie z  zasadami trójstop-
niowej opieki perinatalnej - wy-
jaśniają przedstawiciele resortu 
zdrowia.

Jednocześnie minister zdrowia 
Adam Niedzielski poprosił pre-
zesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia o bieżące monitorowanie 
w  całym kraju wszelkich sytuacji, 
w  których zagrożone może być 
zdrowie i życie kobiety w ciąży.

zdrowie

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Ministerstwo Zdrowia

Zakończenie ciąży jest zgodne z prawem
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Przedszkolaki z  Miejskiego 
Przedszkola Integracyjnego 
nr 43 uczciły Niepodle-
głość Polski.

Przedszkolaki prze-
stawiły wzruszający 
program artystyczny. 
Nie mogło zabraknąć 
wierszy i  pieśni patrio-
tycznych.  Uroczystość 
uświetnili uczniowie z  Ze-
społu Szkolno – Przedszkol-
nego nr 6 w  Częstochowie 
przedstawiając pantomimę 
do słuchowiska „Historia Polskii 

Częstochowy 
dla naj-
młodszych”. 
W  wyda-
r z e n i u 
wzięli też 
u d z i a ł 

przedstawi-
ciele Urzędu 

Miasta oraz 
d y r e k t o r z y 

placówek oświa-
towych. – Te dzieci 

udowodniły, że szczerze 
kochają swój kraj – mówił 
wzruszony podczas aka-
demii wiceprezydent 
miasta Ryszard Stefaniak.

Uczestnikom obchodów 
rozdano płyty ze wspo-

mnianym wcześniej słu-
chowiskiem „Historia Polski 

i Częstochowy dla najmłodszych” czy-
tanym m.in. przez prezydenta miasta. 

Uczniowie I  Liceum Ogólno-
kształcącego zdobywają ,,szczyty” 
nie tylko w  nauce. W  ostatnim 
czasie SKKT wyruszył na górski 
szlak, aby wspiąć się na geogra-
ficzne wzniesienia. 

Miłośnicy górskich wycieczek brali 
udział w  dwóch wyjazdach w  Beskid 
Śląski zorganizowanych przez czę-
stochowski oddział PTTK. Ich celem 
były dwa szczyty. 16 października, 
wyruszając z  Kamesznicy, zdobyli Ba-
ranią Górę (1220 m n.p.m), drugi pod 

względem wysokości szczyt 
tego pasma. Natomiast 6 li-
stopada, zaczynając swoją wę-
drówkę z przełęczy Kubalonka, 
zdobywając szczyt Kiczory 
(990 m n.p.m.), wspięli się na 
Stożek (953 m n.p.m.), gdzie za-
trzymali się w schronisku PTTK 
- najstarszym schronisku Be-
skidu Śląskiego. Część trasy na 
ten szczyt uczniowie pokonali 
po stronie czeskiej. 

W  czasie wyjazdów uczest-
nikom towarzyszyła piękna 
pogoda. Mogli podziwiać krajo-
braz polskich gór, a w punktach 
widokowych również górską 
panoramę Czech i  Słowacji. 
Były to urokliwe wędrówki 
w  jesiennej aurze. Uczestnicy 
wycieczek mieli okazję ak-
tywnie spędzić dwie soboty, 
a  przy tym na chwilę ,,odciąć 
się’’ od codzienności wśród 
malowniczych widoków.

Marta Gaudy kl. IIIa

20 października po raz 
pierwszy w  naszej szkole 
została przeprowadzona 
debata w  języku angiel-
skim. Z  inicjatywy English 
debate CLUB uczniowie 
szkół im.  J. Słowackiego 
i C.K. Norwida dyskutowali 
na temat „Climate change 
- threats and solutions” 
(Zmiana klimatu – zagro-
żenia i rozwiązania). Dzięki 
temu wydarzeniu uczest-
nicy mogli ćwiczyć i  ulepszać 
umiejętności dyskusyjne, 
językowe oraz zacieśniać 
współpracę międzyszkolną.

Innym wydarzeniem, 
które z  pewnością pomoże 
uczniom naszego liceum 
rozwijać znajomość języka 
angielskiego, jest nawią-
zanie współpracy z  bry-

tyjską szkołą President 
Kennedy School w Coventry. 
Projekt umożliwi wzajemne 
poznanie historii obu miast 
w  czasie średniowiecza, re-
wolucji przemysłowej, życia 
na przełomie XIX/XX w. oraz 
II wojny światowej.

W  ramach akcji „Szkoła 
pamięta” uczniowie, nauczy-
ciele i  przedstawiciele Sto-
warzyszenia Absolwentów 
i Przyjaciół I LO, jak co roku, 

odwiedzili groby zmarłych 
nauczycieli i  uczniów, którzy 
znacząca wpłynęli na to, jaką 
społecznością jesteśmy dzisiaj. 
Należeli do nich m.in. wieloletnia 
dyrektorka I LO Zofia Idzikowska 
i poetka Halina Poświatowska.

AUTORZY: Kornel Adamus, 
 Aleksander Głębocki, Nina Zawadzka
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

Dzień Edukacji Narodowej

Sukcesy w naszym liceum

Październik w Słowaku

14 października miało miejsce święto osób, bez których żadna społeczność szkolna 
nie mogłaby istnieć - nauczycieli oraz uczniów. Podczas uroczystej akademii składa-
liśmy wyrazy wdzięczności pracownikom szkoły, a Pani Dyrektor Małgorzata Kaim 
życzyła wszystkim wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.  Dodat-
kowo pedagogom zostały wręczone nagrody za ich trudy i osiągnięcia w pracy, m.in. 
Krzyż Zasługi, a także Nagroda Ministra Edukacji i Nauki. Uroczystość zwieńczyły wy-
stępy zespołów „Słowak Band” i  „Słowak i Muza” oraz uroczyste przekazanie stano-
wiska nowej przewodniczącej szkoły - Marii Krzywańskiej.  

AUTORZY: Kornel Adamus, Aleksander Głębocki, Nina Zawadzka

Maja Słomian, uczennica klasy IIID, 
została finalistką Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego “Public Spe-
aking Contest”

Natalia Froch z klasy IB zajęła III 
miejsce w Konkursie Poezji Śpiewanej 
„*** żyje się tylko chwilę…”. Ponadto 
Joanna Migalska i Katarzyna Utratny 
otrzymały w nim wyróżnienia. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy oraz życzymy dalszych 
sukcesów. 

Dodatkowo mamy zaszczyt poinfor-
mować, że I LO im. Juliusza Słowac-
kiego w Częstochowie znalazło się w 
gronie szkół nominowanych do na-
grody w plebiscycie „Szkoła Roku.”

Na szczytach 

Wyjątkowa uroczystość

Polska ma dziś 
urodziny

Narodowe Święto Niepodległości

Nietypowa lekcja historii

W  Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym nr 1 
odbyła się uroczy-
stość z  okazji 
obchodów Narodo-
wego Święta 
Niepodległości.

9 listopada uczennice i  uczniowie z  Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 uczcili 
obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości. Na uroczystość zaproszono przed-
stawicieli Urzędu Miasta. – Każda tego typu 
akademia to dodatkowa, a przy tym bardzo 
ważna lekcja polskiej historii... Wracając 

do przeszłości 
warto spoglądać 
w  przyszłość 
i  pytać, co mo-
żemy zrobić do-
brego dla swojego 
najbliższego oto-
czenia  – mówił 
podczas akademii 

prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.
Święto Niepodległości przetrwało w  tra-

dycji i w świadomości Polaków jako bardzo 
ważny dzień będący wyrazem szacunku dla 
minionych pokoleń, które walczyły o  nie-
podległą Ojczyznę.

 ■ oprac. kolumny: Katarzyna Gwara
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ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

Po ponad rocznej przerwie spo-
wodowanej pandemią udało się 
rozpocząć staż zawodowy w 
ramach projektu unijnego Era-
smus+ - „Mobilna szkoła – tram-
polina sukcesu”. Młodzież klas 
trzecich, zdobywających zawód 
technika żywienia i usług gastro-
nomicznych (3U) oraz technika ho-
telarstwa  (3J) , wraz z opiekunami, 
wyjechała 11 września do Rimini 
we Włoszech, znanego włoskiego 
kurortu. Staż trwał 4 tygodnie i 
odbywał się w restauracjach i ho-
telach tej miejscowości.

Kluczowym celem projektu 
jest poprawa jakości kształ-
cenia zawodowego oraz 
wzmocnienie współpracy mię-
dzynarodowej szkoły poprzez 
udział w projektach finan-
sowanych przez Unię Euro-
pejską. Wszystkie podjęte 
działania są certyfikowane, co 
niewątpliwie przyczyni się w 
przyszłości do podwyższenia 

konkurencyjności ucznia na 
rynku pracy. 

Dzięki programowi uczest-
nicy wzmocnili poziom kom-
petencji zawodowych, odbyli 
trening umiejętności posłu-
giwania się językiem obcym. 
Jak podsumowują uczniowie 
- to 4 tygodnie niezapomnia-
nych wrażeń – ciekawa praca w 
bardzo miłej atmosferze, kon-
takt z ludźmi, szlifowanie języka, 
odpoczynek na plaży, pozna-
wanie innej kultury i zwiedzanie 
zabytków Wenecji i San Marino.

 Mamy nadzieję, że zdobyte 
doświadczenie podczas praktyk 

wzmocni ich pozycję zawodową na 
rynku pracy, poszerzy horyzonty, 
zwiększy umiejętności.

Obecnie nowa grupa uczniów 
naszej szkoły ma szansę na od-
bycie praktyki zagranicznej i pod-
niesienie swoich kompetencji w 
przyszłym roku.

Koordynatorami projektu są: 
Alicja Klecha i Aneta Paluch

Młodzież klasy 3B 15 września 
2021 r. wzięła udział w nietypowej 
lekcji historii związanej z naszym 
regionem. W ramach obchodów 
Roku Pamięci o Ofiarach Często-
chowskiego Getta uczniowie od-
wiedzili miejsca ważne dla historii 
naszego miasta.

Zwiedzanie zaplanowanych 
obiektów uczniowie zaczęli od 
Pomnika Ofiar Getta w Często-
chowie na ulicy Strażackiej, a za-
kończyli na wizycie w Muzeum 
Żydów Częstochowian na ulicy 
Katedralnej.

Uczniowie mieli okazje zobaczyć 
Pomnik Pamięci Żydów Często-
chowian, który stoi w miejscu skąd 
Żydzi w 1942 r. byli wywożeni do 

obozu zagłady w Treblince. Twórcą 
pomnika jest nieżyjący już Samuel 
Willenberg, jeden z niewielu ocala-
łych z obozu zagłady w Treblince, 
uczestnik Powstania Warszaw-
skiego. Wizyta w muzeum była 
szansą dla uczniów zobaczenia na 
zdjęciach dawnej Częstochowy 
oraz codziennego życia jej miesz-
kańców. W muzeum młodzież 
obejrzała również nieliczne pa-
miątki po społeczności żydowskiej, 
zamieszkującej nasze miasto. Były 
to zdjęcia, multimedia i artefakty 
wraz z opisami. Mamy nadzieję, że 
taka „żywa lekcja historii” na dłużej 
pozostanie w pamięci uczniów. 

Anna Urbanik-Szymańska
Ewa Gronkiewicz

PRAKTYKI ZAWODOWE W RIMINII WE WŁOSZECH
„Mobilna szkoła – trampolina sukcesu”

WIZYTA W MUZEUM ŻYDÓW CZĘSTOCHOWIAN
2021 – ROKIEM PAMIĘCI O OFIARACH  

CZĘSTOCHOWSKIEGO GETTA

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych po raz kolejny podjęli 
współpracę  

z Przemysłową Akademią Rozwoju i 
przystąpili do realizacji projektu zwią-
zanego z Morską Energetyką Wiatrową. 
Tym zagadnieniem zajmuje się OW czyli  
Ocean Winds, propagujący wspólnie z 
PAR  wiedzę na temat tej bardzo nowocze-
snej i ekologicznej technologii. W dniu 28 
października odbyły się pierwsze zajęcia 
warsztatowe dla uczniów z klasy III Eng. 

Na początku Pan Kamil Kamiński przy-
bliżył uczestnikom misję i zakres działania 
PAR-u,  a następnie odbyła się wideokon-
ferencja z Panem Krzysztofem Toma-
szewskim, który w bardzo interesujący, 
a zarazem rzeczowy sposób przedstawił 
ideę Morskiej Energetyki Wiatrowej. 

Omówił zagadnienia związane z tech-
nologią i długoterminowym programem 
rozwoju tego przedsięwzięcia. W ostat-
niej części warsztatów uczniowie mieli 
możliwość poszerzyć swoje kompetencje 
społeczne, uczestnicząc w ćwiczeniach 
dotyczących poznania swojego typu oso-
bowości. Uzyskali też dostęp do platformy 
e-learningowej zawierającej materiały 
do samodzielnej pracy oraz narzędzia do 
stałej komunikacji i wymiany informacji. 
Zajęcia zakończyły się quizem, za udział w 
którym uczniowie otrzymali nagrody w po-
staci pendrive’ów i materiałów biurowych.  
Zaplanowane są już kolejne spotkania, ich 
celem jest pogłębienie zdobytej już wiedzy 
oraz promowanie skutecznych rozwiązań 
w zakresie ekologii i energetyki.

Beata Wroniecka

W dniu 14 października 2021 roku  
uczniowie klas pierwszych i drugich,  w obec-
ności dyrekcji, nauczycieli i przedstawicieli 
rodziców, złożyli przyrzeczenie wierności 
wartościom moralnym i patriotycznym na 
sztandar szkoły, a przewodniczący Samo-
rządu Szkolnego - Krzysztof Kucharczyk - 
przekazał młodszym kolegom symboliczną 
tarczę na znak przyjęcia ich  do społeczności 
szkolnej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w Archikatedrze 

pod wezwaniem Świętej Rodziny, po czym 
złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
patrona szkoły Kazimierza Pułaskiego. Po 
immatrykulacji uczniowie wraz z panem Do-
minikiem Wołyńcem zaprezentowali insceni-
zację poświęconą patronowi szkoły. Humor 

i niekonwencjonalny pomysł ukazania Ka-
zimierza Pułaskiego zaskoczył publiczność. 
W tym roku ślubowanie młodzieży klas 

pierwszych i drugich stało się także okazją 
do świętowania Dnia Edukacji Narodowej. 
W tej części spotkania najpopularniejszych 
nauczycieli nagrodzono „Kazikami 2021” 
wyłonionymi przez uczniów, którzy mogli 
głosować na swoich ulubionych pedagogów 
w siedmiu kategoriach: „Nauczyciel na 
Szóstkę”, „Mistrz Humoru”, „Oaza Spokoju”, 
„Osobowość Roku”, „Stróż Porządku”, „Mistrz 
Elegancji” i „Bratnia Dusza”. Przyznano także 
dwa dodatkowe „Kaziki” w kategorii „Dy-
rektor roku” dla pani wicedyrektor Ewy Te-
perskiej i pana dyrektora Tomasza Dobosza. 
Z kolei dyrektor wręczył dyplomy nauczy-
cielom uhonorowanym Nagrodą Dyrektora. 
Zgodnie z tradycją uroczystość zakończyła 
się wspólnym poczęstunkiem uczniów i na-
uczycieli. 

Anna Szydłowska

Ślubowanie klas pierwszych i drugich

Ocean Winds, 
czyli morska energetyka wiatrowa
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Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XI Karny postanawia, że środek karny  
w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości ma nastąpić w gazecie 

 „Życie Częstochowy i powiatu”.

Wkrótce przed sądem stanie 17-letni 
Adam K. Nastolatek oskarżony jest 
o  obrazę uczuć religijnych poprzez 
zniszczenie figury Chrystusa na 
Krzyżu w Pińczycach.

Do zdarzenia doszło 21 lipca. Sprawca 
odkręcił figurę od metalowego krzyża 
i  rozbił ją, a  następnie odłamki wyrzucił 
na pobliskie pola. Należała ona do parafii 
pod wezwaniem Św. Michała Archanioła 
w  Pińczycach, a  wartość spowodowanych 
strat wyniosła 1000 zł. Śledczy ustalili, że 
sprawcą przestępstwa może być 17-letni 
mieszkaniec Pińczyc Adam K. Postano-

wiono przeszukać jego dom. W  środku 
funkcjonariusze znaleźli gipsową głowę fi-
gury Chrystusa.

Adam K. usłyszał zarzut popełnienia 
przestępstwa obrazy uczuć religijnych. 17-
latek przyznał się do przestępstwa. Wy-
jaśnił, że figurę zniszczył w  połowie lipca, 
gdy - w towarzystwie kuzyna - wracał z im-
prezy. Twierdził, że jego zachowanie nie 
było spowodowane nienawiścią do religii, 
lecz stanem upojenia alkoholowego.

Adam K. jest uczniem jednej ze szkół 
w Zawierciu. Nie był w przeszłości karany. 
Sprawa będzie się toczyć przed Sądem Re-
jonowym w Myszkowie.

17-latek zniszczył figurę Chrystusa. 
Wkrótce za to odpowie

Odzyskali skradziony defibrylator. 
Złodzieje zatrzymani

Zmęczony złodziej postanowił... 
uciąć sobie drzemkę

Śmiertelnie raniła męża. 
Sąd skazał ją na 8 lat więzienia

Do 10 lat więzienia grozi dwóm zło-
dziejom, którzy... postanowili ukraść 
defibrylator zamontowany na budynku 
jednej z  firm w  centrum Częstochowy. 
Urządzenie udało się odzyskać.

Do tego bulwersującego zdarzenia doszło 
2 listopada. Policjanci z  „jedynki” otrzymali 
zgłoszenie o  kradzieży defibrylatora. Urzą-
dzenie zamontowane było na budynku jednej 
z  częstochowskich firm przy ulicy Focha 
w miejscu ogólnodostępnym. Nagranie z mo-
nitoringu zarejestrowało grupę czterech 
osób, podchodzącą do budynku. Dwie z tych 
osób włamały się do kapsuły zabezpiecza-
jącej i  zabrały Automatyczny Defibrylator 
Zewnętrzny (AED).

Jeden ze sprawców został ustalony po 
niespełna trzech godzinach od zdarzenia. 
22-latek w  chwili zatrzymania był pijany, 
dlatego trafił do policyjnego aresztu. Nie 
potrafił jednak wyjaśnić policjantom, dla-
czego wspólnie z kolegami ukradł urządzenie 
przeznaczone do ratowania ludzkiego życia 
i  zdrowia. Następnego dnia, po wytrzeź-
wieniu przyznał się do winy i  tłumaczył, że 
wspólnie z kolegami ukradł AED z zamiarem 
jego późniejszego sprzedania.

Po kilku dniach częstochowscy policjanci 
zatrzymali 26-latka, który pomagał 22-lat-
kowi. Starszy z mężczyzn również trafił do po-
licyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy 
zarzuty. Kryminalni z komisariatu I odzyskali 
również skradzione urządzenie.

Złodzieje miewają czasem niezwykle 
oryginalne pomysły. 38-letni mieszka-
niec powiatu częstochowskiego włamał 
się do jednego z domów w gminie Gidle. 
Zanim cokolwiek ukradł, postanowił 
poczęstować się znalezionym tam alko-
holem. Tak go to zmęczyło, że... założył 
kurtkę należącą do właściciela lokalu 
i  położył się spać. Drzemka najwyraź-
niej wymknęła się spod kontroli - obudził 
go dopiero 27-letni mieszkaniec domu.

Dyżurny radomszczańskiej policji otrzymał 
zgłoszenie od mężczyzny, który twierdził, że 
w jego domu jest złodziej. Jak się okazało, męż-
czyzna w tym dniu przyszedł akurat wcześniej 
z pracy i... zobaczył w swoim łóżku nieproszo-
nego gościa. Niedaleko leżały piła spalinowa, 
klucze nasadowe, szlifierka i inne przedmioty. 
Rzeczy były przygotowane do wyniesienia 
z posesji. Po telefonie na policję, mieszkaniec 

gminy Gidle próbował zatrzymać złodzieja. 
Ten jednak wyrwał się i  zaczął uciekać na 
rowerze. Rabuś miał jednak wyjątkowego 
pecha, bo na swojej drodze spotkał dzielnico-
wego. Funkcjonariusz zatrzymał 38-letniego 
mieszkańca powiatu częstochowskiego. Męż-
czyzna trafił do policyjnej celi. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało w  jego organizmie 2,5 
promila alkoholu.

Podczas oględzin miejsca zdarzenia okazało 
się, że złodziej rzeczywiście przygotował do 
wyniesienia z posesji swój łup, ale wcześniej 
postanowił poczęstować się znalezionym 
w  domu alkoholem. Następnie założył na 
siebie kurtkę ofiary i  poszedł się zdrzemnąć 
w jej łóżku.

Mężczyzna w  czasie przesłuchania nie 
potrafił logicznie wytłumaczyć swojego za-
chowania. Śledczy przedstawili mu zarzut 
usiłowania kradzieży. Grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

31-letnia Aneta M. mieszkała w  jednej 
z  miejscowości w  gminie Lipie (pow. 
kłobucki) z mężem Pawłem M. i dwójką 
dzieci. Pomiędzy małżonkami często 
dochodziło do awantur, a para naduży-
wała alkoholu. Aneta M. zawiadamiała 
wcześniej policję o znęcaniu się nad nią 
przez męża, a  rodzina była objęta pro-
cedurą tzw. niebieskiej karty.

Do tragedii doszło w  nocy z  18 na 19 
stycznia 2020 roku. Paweł M. wrócił do domu 
późnym wieczorem. Był pijany. Aneta M. nie 
wpuściła męża, ale ten dostał się do domu wy-
łamując okienko w piwnicy.

Dlatego Paweł M. próbował udać do pokoju 
na piętrze, gdzie spała ich córka. Pomiędzy 
małżonkami doszło do awantury, w  trakcie 
której Paweł M. szarpał swoją żonę i  ją ob-
rażał. W końcu Paweł M. zdołał wejść do po-
koju córki.

Wtedy oskarżona pobiegła za nim, trzy-
mając w ręce nóż kuchenny o długości 33 cm. 
W  trakcie szamotaniny Aneta M. zadała mę-
żowi dwa ciosy nożem w okolicę uda. Paweł M. 
upadł na podłogę nie dając oznak życia. Tuż po 

północy 19 stycznia oskarżona zawiadomiła 
o  zdarzeniu pogotowie ratunkowe, którego 
pracownicy stwierdzili zgon mężczyzny.

Podczas zdarzenia Aneta M. miała 2,5 pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu. W jej 
zabezpieczonym telefonie znaleziono SMS 
o treści „nożem go zabiję”, który feralnego dnia 
oskarżona wysłała do koleżanki.

W  wyniku zarządzonej przez prokuratora 
sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną zgonu 
pokrzywdzonego była rana kłuta tętnicy 
udowej, skutkująca masywnym krwotokiem.

Aneta M. nie była w  przeszłości karana. 
Oskarżona przyznała się do zbrodni. Została 
tymczasowo aresztowana. Ostatecznie sąd 
wymierzył jej karę 8 lat więzienia, uznając, że 
kobieta nie działała z zamiarem zabójstwa, na 
co wskazuje fakt, że raniła mężczyznę w udo, 
a nie w części wrażliwe dla życia.

Aneta M. za spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem 
była śmierć, została skazana na osiem lat wię-
zienia. Wyrok jest nieprawomocny, wszystkie 
strony wystąpiły o  pisemne uzasadnienie 
wyroku, co wskazuje, że apelacja jest wielce 
prawdopodobna. Jerzy Lipski

Do tragicznego wypadku podczas pracy 
doszło w  poniedziałek 8 listopada 
w  Koksowni w  Częstochowie. Podczas 
pracy zginął 59-letni mężczyzna.

Jak udało się nam ustalić do tragedii doszło 
tuż przed godziną 8.00. Podczas pracy zginął 
59-letni mężczyzna. Według wstępnych 

ustaleń, do tragedii doszło przy maszynie słu-
żącej to podawania koksu.

Na miejscu zdarzenia pracowała policja 
i  prokuratura, a  także Państwowa Inspekcja 
Pracy. Dokładne okoliczności zdarzenie 
i przyczyny wkrótce zostaną ustalone.

 Jerzy Lipski

Tragiczny wypadek w Koksowni  
w Częstochowie. Zginął 59-latek
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SKODA OCTAVIA 
1.6D, rok prod. 2017,  
kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

44.900 zł 

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

166.800 zł

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

74.900 zł

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

139.900 zł

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

34.900 zł

MAZDA 6 
2.5 E, rok prod. 2018,  
automat, I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

114.900 zł

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

77.900 zł

SKODA SUPERB 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  24.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 94.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 148.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  12.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                        39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       109. 000 zł
MERCEDES GLC 220, 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       163.800 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł

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

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 18.900 zł

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

OPEL CORSA 1.4 E, zakup 2011, kraj.,  15.900 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł

OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł

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

RENAULT CAPTUR 1.2 E, rok prod. 2017, automat, kraj.,  

I-wł., serwisowany 61.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 71.900 zł

VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,  

 59.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 12 listopada 2021

 ■ Katarzyna Gwara

Dobra wiadomość dla kie-
rowców. Zakończyły się prace 
na zachodniej jezdni auto-
strady A1 między węzłem 
Radomsko i granicą woje-
wództw łódzkiego i śląskiego. 
Co to oznacza w praktyce? 
Fakt, że od kilku dni kierowcy 
jadący na południe kraju mają 
do dyspozycji trzy pasy ruchu, 
czyli całą szerokość jezdni na 
7-kilometrowym odcinku na 
terenie województwa łódz-
kiego. Dotyczy to również 
sześciu kilometrów auto-
strady w województwie 
śląskim, od granicy woje-
wództw w kierunku 
Częstochowy.

Trzy na trzynastu

- Oddanie do dyspozycji kie-
rowców zachodniej jezdni au-
tostrady A1 na tym odcinku 
oznacza, że wszyscy jadący na 
południe kraju, po minięciu węzła 
Radomsko, mają do dyspozycji 
13-kilometrowy odcinek jezdni z 
trzema pasami ruchu – podkre-
ślają drogowcy z Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace jeszcze trwają
Kierowcy powinni jednak nadal 

zachować ostrożność. Na udo-
stępnionej do ruchu jezdni auto-

strady - w kierunku południowym 
- wciąż obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 100 km/h. Jadący w 
przeciwnym, północnym kierunku, 
nadal mogą jechać dwoma pasami 
ruchu, ponieważ w dalszym ciągu 
kontynuowane są tu prace budow-
lane. W tym miejscu z kolei obo-
wiązuje ograniczenie prędkości do 
70 km/h.

Wkrótce kolejne dobre  
wiadomości

Jak zapewniają drogowcy, jeszcze 
w listopadzie kierowcy pojadą całą 
szerokością jezdni wschodniej, w 
kierunku Gdańska, na 12-kilome-
trowym odcinku Tuszyn - Piotrków 
Trybunalski Zachód. 

Dofinansowanie  
ze środków UE

Łączny koszt prac budowlanych 
związanych z przebudową ponad 
80 km starych odcinków drogi, A1 
od Tuszyna do Piotrkowa Trybu-
nalskiego oraz DK1 od Piotrkowa 
Trybunalskiego do początku ob-
wodnicy Częstochowy, to ponad 
2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko.

Między węzłem Radomsko i granicą województw

Trzy pasy ruchu na A1
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Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

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

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

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

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

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

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

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

 O Drzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi harmonijkowe 

Tel. 501 109 822

 O Drzwi do łazienki prawe 70, 
z wzorem i szybką, bez ościeżnicy 
w b. dobrym stanie, może być 
z transportem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

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

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

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

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,   
tel. 697 272 102

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 
1010, dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

QQ    MOTORYZACJA

QQ    NIERUCHOMOŚCI

QQ    KUPIĘ QQ    SPRZEDAM QQ    ODDAM

QQ    PRACA QQ    INNEQQ    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

 O Maszyna do szycia przemysłową, 
marki „minerva” - stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 O Meble w dobrym stanie - szafa, 
regał, szafka, regał nad szafkę, 
stolik, stolik pod TV, laptop  
- Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 O Meble w dobrym stanie, „norwe-
skie”  tel. 508 747 290

 O Pilarka poprzeczno-wzdłużna  
dmpa-40– mało używana!  
Tel. 790 819 855

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

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

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

 O Radio+cd+magnetofon+2 gło-
śniki 2x25W + głośnik basowy,   
250 zł, tel. 697 272 102

 O Toaleta kompaktowa 
– używana w bdb. stanie,  z „Koła”.  
Tel. 501 109 822

 O Umywalka z „Koła” z baterią 
o wym. 65x47 + szafka biała.  
tel. 501 109 822

 O Wanna metalowa – używaną  
w b. dobrym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

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

USŁUGI

 O Naprawa pomp wodnych, hydro-
forowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 O Flash gsm profesjonalny serwis  
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji gps. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 149 969

INNE

 O Lekcje j. angielskiego  
tel. 697 272 102

 O Lekcje ry na gitarze,  
tel. 697 272 102

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

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

Sparing z Wisłą Płock

Fortuna 1. Liga

Skra Częstochowa vs. GKS Jastrzębie

Kibicuj Czerwono-Niebieskim

Kup bilet na mecz z Zagłębiem Lubin

Kibicuj Czerwono-Niebieskim

Kup bilet na mecz z Zagłębiem Lubin

1. Liga Kobiet

Skra Ladies zmierzy się 
z Pogonią Tczew

Liga 40-latków

Wracają siatkarskie zmagania

Tauron 1. Liga

Exact Systems Norwid 
vs. Mickiewicz Kluczbork

Trwa przerwa reprezentacyjna, która 
pozwoli klubom PKO BP Ekstraklasy 
odpocząć od ligowej rywalizacji. 
Raków Częstochowa nie zamierza 
jednak wybijać się z  rytmu. Czerwo-
no-Niebiescy mają zaplanowany na 
najbliższą sobotę 13 listopada sparing 
z Wisłą Płock.

Mecz kontrolny rozpocznie się o godzinie 
12:30 w  Piotrkowie Trybunalskim. Jak 
poinformował klub, spotkanie będzie za-
mknięte dla kibiców i mediów. Sparingowy 
rywal podopiecznych szkoleniowca Marka 
Papszuna zajmuje obecnie 10. miejsce 

w  tabeli PKO Ekstraklasy. Oba zespoły 
spotkały się już w tym sezonie na murawie, 
aby powalczyć o ligowe punkty. W Płocku 
odnotowano remis 1:1. Raków Często-
chowa swój najbliższy mecz ligowy rozegra 
22 listopada na wyjeździe z  Cracovią. 
W  poprzedniej kolejce częstochowski ze-
spół zremisował bezbramkowo w dość wy-
równanym spotkaniu z  Pogonią Szczecin. 
Obecnie zajmuje 4. miejsce w tabeli, mając 
na swoim koncie 26 punktów. Liderujący 
Lech Poznań ma ich 29. Trzeba jednak 
pamiętać, że podopieczni szkoleniowca 
Marka Papszuna mają do rozegrania 
jeszcze jeden zaległy mecz z  Górnikiem 
Zabrze.

W  niedzielę 14 listopada Skra Często-
chowa zmierzy się na wyjeździe 
z  GKS-em Jastrzębie. Mecz 17. kolejki 
Fortuna 1. Ligi będzie transmitowany 
na antenie Polsatu Sport. Początek 
o godz. 12:40.

Początkowo mecz Skry i  GKS-u  miał roz-
począć o  godz. 18:00, jednak ze względu 
na transmisję, godzina wydarzenia uległa 
zmianie. Pierwotnie telewizja Polsat pla-
nowała w  tym czasie transmitować starcie 
pomiędzy Koroną Kielce a  GKS-em Tychy, 
jednak spotkanie to zostało przełożone na 
inny termin ze względu na powołania do re-
prezentacji. - Mamy nadzieję, że możliwość 
pokazania się szerszej publiczności jeszcze 
mocniej zmobilizuje naszych zawodników, 

którzy będą kontynuować zwycięską passę 
i  odniosą trzecie zwycięstwo z  rzędu – sko-
mentował częstochowski klub. W  poprzed-
niej kolejce Skra Częstochowa zwyciężyła 
z  Puszczą Niepołomice 2:1, umacniając 
swoją pozycję w  środku stawki tabeli For-
tuna 1. Ligi. - Serdecznie gratuluję mojemu 
zespołowi zdobycia trzech punktów. Nie jest 
to na pewno łatwy teren. Udało nam się wy-
grać, mimo że przegrywaliśmy do przerwy. 
W  przerwie w  szatni porozmawialiśmy 
bardzo merytorycznie i efekt tego przyszedł 
w  drugiej połowie, chcieliśmy tak zagrać od 
początku, na szczęście udało się odwrócić 
losy meczu. Mamy 20 punktów, zostało nam 
w  tym roku 5 meczów i  pracujemy dalej – 
skomentował po meczu trener Skrzaków 
Jakub Dziółka.

Ruszyła sprzedaż biletów na mecz z Za-
głębiem Lubin, który zostanie rozegrany 
w sobotę 27 listopada na stadionie przy 
ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie.

- Bilety można nabyć online pod adresem 
bilety.rakow.com, a  także stacjonarnie 
w sklepie Rakowa w Galerii Jurajskiej w go-
dzinach 10:00-22:00 oraz kasie biletowej 
przy Limanowskiego 83 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 16:00 - 20:00 oraz w so-
botę w godzinach 9:00 – 19:00. W sprzedaży 
dostępne są bilety na każdą z trybun, w tym 
na trybunę za bramką, gdzie bilety ulgowe 
możecie nabyć w  niższej cenie. Liczymy na 

Wasz głośny doping i dużą frekwencję, bo to 
właśnie „młyn” w  każdym meczu przy #L83 
daje sygnał do ataku naszej drużynie – za-
chęca klub. Co ważne, w systemie sprzedaży 
każdy kibic może wybrać bilet dla osoby 
zaszczepionej lub niezaszczepionej. Jeżeli 
jesteście zaszczepieni przeciwko COVID-
19, klub bardzo prosi o  zaznaczenie tego 
faktu w systemie. Dlaczego to takie ważne? 
Ponieważ dzięki temu dostępnych będzie 
więcej miejsc na stadionie! Obowiązujące re-
strykcje dotyczące pandemii COVID-19 po-
zwalają  na sprzedaż biletów do zapełnienia 
50% miejsc na stadionie, jednak nie wlicza się 
w to osób, które zostały zaszczepione.  

Ruszyła sprzedaż biletów na mecz z Za-
głębiem Lubin, który zostanie rozegrany 
w sobotę 27 listopada na stadionie przy 
ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie.

- Bilety można nabyć online pod adresem 
bilety.rakow.com, a  także stacjonarnie 
w sklepie Rakowa w Galerii Jurajskiej w go-
dzinach 10:00-22:00 oraz kasie biletowej 
przy Limanowskiego 83 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 16:00 - 20:00 oraz w so-
botę w godzinach 9:00 – 19:00. W sprzedaży 
dostępne są bilety na każdą z trybun, w tym 
na trybunę za bramką, gdzie bilety ulgowe 
możecie nabyć w  niższej cenie. Liczymy na 

Wasz głośny doping i dużą frekwencję, bo to 
właśnie „młyn” w  każdym meczu przy #L83 
daje sygnał do ataku naszej drużynie – za-
chęca klub. Co ważne, w systemie sprzedaży 
każdy kibic może wybrać bilet dla osoby 
zaszczepionej lub niezaszczepionej. Jeżeli 
jesteście zaszczepieni przeciwko COVID-
19, klub bardzo prosi o  zaznaczenie tego 
faktu w systemie. Dlaczego to takie ważne? 
Ponieważ dzięki temu dostępnych będzie 
więcej miejsc na stadionie! Obowiązujące re-
strykcje dotyczące pandemii COVID-19 po-
zwalają  na sprzedaż biletów do zapełnienia 
50% miejsc na stadionie, jednak nie wlicza się 
w to osób, które zostały zaszczepione.  

Drużyna Skra Ladies w  najbliższa so-
botę 13 listopada zmierzy się na 
wyjeździe z  zespołem Pogoni Tczew. 
Początek spotkania o godz. 12:00.

W  poprzedniej kolejce częstochowskie 
zawodniczki uległy zespołowi z  Radomia 

1:2. Drużyna Hydro-Truck zrewanżowała 
się Skrze Ladies za porażkę w  rozgrywkach 
Pucharu Polski. Mecz ułożył się poniekąd 
już w  pierwszej połowie, kiedy to rywalki 
częstochowskiej ekipy zdobyły dwie bramki. 
Honorowe trafienie dla Skry Ladies po prze-
rwie zdobyła Paulina Koszownik.

Po rocznej przerwie 
wracają rozgrywki 
w  Lidze 40-latków 
w  piłce siatkowej. 
Nowy sezon wystar-
tuje w  niedzielę 21 
listopada. O  mi-
strzostwo walczyć 
będzie sześć ze-
społów - Automania 
Mikrus Mykanów, 
Flyspot, Gmina Rę-
dziny, Poczesna & 
Blachownia Klimas 
& Klimas, Sami Swoi 
i Volley.

- Wszystkim zawodnikom tradycyjnie 
życzymy udanego, rozegranego w  pełni 
sezonu i  dużej dawki pozytywnych spor-
towych emocji. Jak zawsze wszystkim 
życzymy również, aby nadchodzące roz-
grywki odbyły się bez groźnych kontuzji 
i urazów – poinformował Miejski Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w  Częstochowie, który 
jest organizatorem ligowych zmagań. 

Wszystkie mecze będą rozgrywane 
w  Sali Sportowej „Częstochowianka” przy  
ul. Rejtana 7c. Pierwsza kolejka zaplano-
wana została na 21 listopada. O godz. 9:30 
Poczesna & Blachownia K&K zmierzy się 
z drużyną Volley. O 10:30 Flyspot rozegra 
mecz z  zespołem Automania Mikrus My-
kanów, a  o  11:30 Gmina Rędziny zmierzy 
się z ekipą Samych Swoich. Na stronie or-
ganizatora można pobrać pełną wersję ter-
minarza, regulamin rozgrywek i formularz 
zgłoszeniowy.

W  najbliższą sobotę 13 listopada 
Exact Systems Norwid zmierzy się 
z  zespołem Mickiewicz Kluczbork 
w  9. kolejce Tauron 1. Ligi. Początek 
meczu o  godz. 17:00 w  Hali Norwida 
w Częstochowie.

Ostatnie wyjazdowe spotkanie niestety 
nie przyniosło zwycięstwa częstochow-
skiemu zespołowi. W miniony poniedziałek 
we Wrocławiu Exact Systems Norwid 
przegrał z  Chemeko System Gwardią 0:3. 
Obecnie podopieczni szkoleniowca Piotra 
Gruszki mają na swoim koncie 4 zwycię-
stwa i 4 porażki. Po 8. kolejce zajmują 10. 
pozycję w tabeli z ilością 10 punktów.

 ■ Foto: Exact Systems Norwid

 ■ fot. MOSiR Cz-wa



16. PIĄTEK-NIEDZIELA 12-14 LISTOPADA 2021 tego nie możesz przegapić!


