
Samotna pielgrzymka

95-letnia Włoszka pokonała tysiąc kilometrów
95-letnia Włoszka Emma Morosini, 

która wybrała się w samotną piel-
grzymkę, dotarła już na Jasną Górę. 
Starsza pani pokonała ponad tysiąc ki-
lometrów. - Jestem bardzo szczęśliwa, 
że mogę być w  sanktuarium, które ko-
cham – powiedziała włoska pątnicz-
ka. - Kiedy tu się dojdzie, przeżywa się 
tak głęboką, wewnętrzną radość, że 
nie dałoby się jej zamienić nawet na 
worek złota – dodała. Co ciekawe, 
Włoszka nie pierwszy raz zdecydowa-
ła się podjąć taki trud, i nie po raz 
pierwszy za cel wędrówki wybrała wła-
śnie częstochowskie sanktuarium. 

Emma Morosini wyruszyła ze swego ro-
dzinnego miasta Castiglione delle Stiviere 
nad jeziorem Garda. 95-latka ma na swoim 
koncie wiele podobnych wędrówek – w cią-
gu ostatnich 28 lat dotarła wszystkich naj-
ważniejszych miejsc kultu maryjnego na 
świecie. Była między innymi w Jerozolimie, 
Fatimie, Lourdes, a nawet Aparecida w Brazy-
lii. W ten sposób dziękuje Matce Bożej za po-
wrót do zdrowia. Kobieta ciężko zachorowa-
ła. Lekarze nie dawali jej żadnej nadziei. Wte-
dy obiecała sobie, że jeśli przeżyje to pójdzie 
do Lourdes. Leczenie trwało prawie dwa lata. 
Po tym czasie okazało się, że Włoszka jest 
zdrowa. Dotrzymała więc danego słowa. I 
właśnie ta pierwsza, dziękczynna pielgrzym-
ka sprawiła, że Emma Morosini zapragnęła 
nadal pieszo pielgrzymować do Matki Bożej. 
-  Od 25 lat jestem w drodze, od dnia, w któ-
rym zostałam w cudowny sposób uzdrowio-

na. Postanowiłam sobie, że będę każdego 
roku przez 3 miesiące pielgrzymować do 
rożnych sanktuariów świata. Dziś mam 95 
lat, a od 70-tego roku życia jestem w dro-
dze, przez 3 miesiące każdego roku – mó-
wiła podczas pobytu na Jasnej Górze. Do 
Częstochowy  pierwszy raz dotarła w roku 
2002. Kolejny raz w roku 2009. Po dziesię-
ciu latach postanowiła znowu wyruszyć do 
jasnogórskiego sanktuarium. Dotarła  
w środę, 21 sierpnia późnym popołudniem. 
Modliła się na różańcu w czasie nabożeń-
stwa w kaplicy Matki Bożej, cały czas klę-
cząc. - Odkąd pojawiłam się na Jasnej Gó-

rze, zakochałam się w tym sanktuarium, 
pokochałam je bardzo, i postanowiłam tu-
taj wracać, bo jest to miejsce, do którego 
chcę przynieść ostatnie chwile mojego ży-
cia. To życie już się kończy, mam 95 i pół 
roku, i pomyślałam sobie, że tu, do sanktu-
arium przyniosę ostatni kwiat mojego ży-
cia. Szczególnie modlę się o pokój na 
świecie, za kapłanów i za młodzież – są-
dzę, że to są najważniejsze intencje, i jedy-
nie Matce Bożej możemy w tych sprawach 
zaufać, tylko jej powierzyć te problemy – 
podkreślała. Starsza pani postanowiła 
dziennie pokonywać około 40 kilometrów. 

Nie zawsze się to jednak udawało. Czasem 
szła 20 km, a czasem trudno było jej zrobić 
nawet kilka kroków. Najgorzej było, na po-
czątku, kiedy pojawiały się podejścia pod 
górę. Wtedy pojawił się „anioł” – pierwszy 
człowiek, który postanowił pomóc i tro-
szeczkę ją podwieźć. – Pytałam zaprzyjaź-
nionego kapłana, jak w takich sytuacjach 
postępować. Powiedział: „Masz swoje lata, 
Matka Boża zna twój wiek, i nie wolno ci 
odmawiać, gdy ktoś zaofiaruje ci pomoc. 
Myślałam, że dotrę na Jasną Górę na koniec 
roku, ale dzięki życzliwym ludziom, którzy za-
oferowali pomoc, udało się dotrzeć już teraz 
- podsumowała.

Pątniczka podziękowała wielu osobom, 
które spotkała na drodze, a które udzieliły jej 
pomocy, także policji, która - gdy w pewnym 
momencie poszła w złym kierunku – odwio-
zła ją na właściwą trasę. 

Z włoską pątniczką spotkał się o. Marian 
Waligóra, przeor Jasnej Góry, wręczając jej 
pamiątki z sanktuarium jasnogórskiego. 
Obecni byli także: o. Waldemar Pastusiak, ku-
stosz Jasnej Góry i o. Michał Legan, który, peł-
niąc funkcję tłumacza, zaopiekował się także 
wyjątkową pątniczką. Spotkała się również  
z siostrą Teresą Wach, urszulanką z Jasnogór-
skiego Centrum Informacji, która przedstawi-
ła ją grupie włoskich pielgrzymów, goszczą-
cych właśnie na Jasnej Górze. Po odpoczynku 
Emma Morosini wzięła udział w wieczornej 
modlitwie Apelu Jasnogórskiego.

Katarzyna Gwara
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Trwa kompleksowa przebudowa linii tramwajowej w Częstochowie. W związ-
ku z tym przy alei Pokoju konieczne będzie wycięcie siedmiu drzew. W zamian 
jednak zostanie posadzonych ponad 20 nowych. Docelowo będzie ich więc wię-
cej niż przed remontem.

Ciąg dalszy na str. 4 

Zakończyły się prace związane z odwodnieniem dzielnicy Kiedrzyn. 
W ten sposób miasto chce zabezpieczyć mieszkańców przed powodzia-
mi i podtopieniami. W przyszłym roku podobna inwestycja zostanie 
zrealizowana w dzielnicy Północ.

Ciąg dalszy na str. 3

Zmiany w programie „Dobry start”. Od sierpnia na wsparcie finansowe na za-
kup wyprawki szkolnej w wyokości 300 zł mogą też liczyć uczniowie szkół dla do-
rosłych i policealnych. Pieniądze przysługują na każde dziecko – bez względu na 
dochód w rodzinie – i są wypłacane raz w roku.

Ciąg dalszy na str. 4 

Pani Kazimiera Marianna Kruk świętowała setne urodziny! Mimo swojego wie-
ku jest pełna wigoru i może się pochwalić... perfekcyjną pamięcią. Ma też niezwy-
kły dar – potrafi zarażać uśmiechem i pogodą ducha. Pozytywne nastawienie  
do świata udziela się każdemu, kto przebywa w jej towarzystwie.

Ciąg dalszy na str. 7 

 zdj. Biuro Prasowe Jasna Góra

Mieszkanka gminy Konopiska

Świętowała setne 
urodziny!

Zmiany w programie

300 plus dla dorosłych 
uczniów

Budowa linii tramwajowej

W miejscu starych 
drzew nowe

Kolej na Północ

Odwodnienie  
w Kiedrzynie już gotowe
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Kolej na Północ

Odwodnienie  
w Kiedrzynie już gotowe

Tradycji stało 
się zadość - naszą 
redakcję odwiedził  
Lesław Bednar-
czyk, który ma nie-
bywałe szczęście w 
znajdowaniu do-
rodnych grzybów.  
– Grzyby w tym ro-
ku pojawiły się 
dość późno, ale 
myślę, że możemy 
spodziewać się wy-
sypu – mówił z 
uśmiechem nasz 
ekspert. Możemy 
więc już ostrzyć 
nożyki i szykować 
koszyki. Po wizycie 
pana Lesława se-
zon na grzybobra-
nie można już bo-
wiem oficjalnie 
uznać za otwarty.

Poszukiwania grzybów gi-
gantów to jego pasja. Od wielu 
lat zjawia się w redakcji „Ży-
cia.. .” z kilkoma pięknymi oka-
zami. Tym samym daje nam  
i naszym czytelnikom sygnał, 
że można ruszać na grzy-
bobranie. Nie inaczej było w 
tym roku - wytropił w lesie ko-
lejne piękne - i co najważniej-
sze – zdrowe okazy. - W tym 
roku sezon na grzyby rozpo-
czął się dość późno. Już mie-
siąc temu chodziłem do lasu z 

nadzieją, że coś się trafi, ale 
była strasznie sucho – podkre-
ślał grzybiarz. - W ostatnich 
dniach trochę popadało więc 
stwierdziłem, że trzeba wy-
brać się na grzybobranie. Trad-
cyjnie nie szedłem nigdzie da-
leko. Chodziłem tylko po lesie 
w pobliżu domu na Dźbowie. 
Chwilę później moim oczom 
ukazał się piękny okaz. Chyba 
czekał właśnie na mnie – mó-
wi ze śmiechem. Pan Lesław 
plany kulinarne wobec swoich 

zdobyczy już ma. - Powędrują 
na patelnie i zrobię duszonkę. 
zdradził. Jak podkreśla, sezon 
grzybowy dopiero się rozpo-
czął. - Mam nadzieję, że nieba-
wem czeka nas prawdziwy 
wysyp – podsumował. Znalaz-
cy dorodnych grzybów gratu-
lujemy. Czekamy na osoby, 
którym uda się znaleźć lub 
wyhodować inne wyjątkowe 
okazy grzybów, owoców lub 
warzyw.

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
 Brak infrastruktury odwadniającej w Kiedrzynie nie 

tylko powodował lokalne podtopienia, ale też unie-
możliwiał realizację części zadań drogowych. Teraz po-
winno się to zmienić. Inwestycja polegała na budowie 
odwodnienia na odcinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do 
przepustu pod ul. Sejmową i od przepustu - do ul. Su-
charskiego i Ludowej. Obejmowała m.in. budowę długie-
go na ponad 100 m rowu otwartego, budowę zbiornika 
chłonno-odparowującego o powierzchni ok. 1 ha, budo-
wę kolektora deszczowego (rowu otwartego od zbiorni-
ka do ul. Sejmowej) o długości prawie 600 m oraz kolek-
tora deszczowego (kanału zamkniętego od ul. Sejmowej 
do ul. Ludowej) wraz z układem podczyszczania. Ponad-
to przebudowane zostały: wodociąg wraz z przyłączami, 
kanalizacja sanitarna oraz istniejące przyłącza energe-
tyczne. Zbudowane zostały też drogi technologiczne o 
nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Wo-
kół zbiornika odwodnieniowego pojawiły się też nowe 
drzewa. Koszt zadania to ponad 13 mln zł, z czego ponad 
11 mln stanowiło dofinansowanie za pośrednictwem 

Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Odwodnienie Kiedrzyna to kolejna tego typu inwe-
stycja. Wcześniej podobną zrealizowano w dzielnicy 
Grabówka (zadanie kosztowało 24,5 mln zł, z czego po-
nad połowa – 13,5 mln zł – pochodziła z dofinansowa-
nia unijnego za pośrednictwem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska).  Prace obejmowały m.in. budowę 
kolektorów kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika 
retencyjnego, a także budowę drogi prowadzącej m.in. 
do zbiornika. Wzdłuż drogi łączącej się z ul. św. Rocha 
za ul. Krzemienną powstał też chodnik i oświetlenie.

Miasto ma też w planach odwodnienie dzielnicy 
Północ. Inwestycja również ma zapobiec zalewaniu 
tamtejszych terenów. W ramach prac powstanie pra-
wie 1 400 m nowej sieci kanalizacji deszczowej i dwa 
nowe urządzenia służące gospodarowaniu wodami 
opadowymi. Przy okazji realizacji odwodnienia, nowe 
oblicze zyska lokalna infrastruktura. Ulice Lawendo-
wa, Hiacyntowa i odcinek ulicy świętego Brata Alber-
ta (od ulicy Pileckiego do ulicy Makuszyńskiego) zo-
staną przebudowane. Koszt zadania to 12,6 mln zł.  
– Początek prac planowany jest jeszcze w tym roku,  
a zasadniczy etap to rok przyszły. Zakończenie projek-
tu planowane jest na początek 2021 r. Tu zdobyliśmy 
dofinansowanie w wysokości 9,6 mln zł – zaznacza 
Piotr Grzybowski, pełniący obowiązki dyrektora  
MZDiT w Częstochowie. – Staramy się rozwiązywać 
wszystkie problemy kompleksowo. Zgodnie z naszą 
diagnozą w kwestii odwodnienia powinniśmy zreali-
zować jeszcze dwa zadania – w dzielnicy Wyczerpy  
i na ulicy Bugajskiej – dodaje. Suma wszystkich 
trzech inwestycji związanych z odwodnieniem Gra-
bówki, Kiedrzyna i Północy wyniesie ponad 50 milio-
nów złotych. - Efektem tych prac przede wszystkim 
będzie zapobieganie lokalnym podtopieniom, ale też 
lepsza gospodarka wodna i poprawa warunków eko-
logicznych – podsumowuje prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Katarzyna Gwara

Koncerty, wspólne gotowanie, 
rozgrywki siatkówki, podniebne 
skoki na trampolinach,  pokaz ra-
tunkowy, taniec z ogniem, balony 
szczęścia – te i wiele innych 
atrakcji zaplanowano na  
24 sierpnia w ramach pikniku 
charytatywnego, który odbędzie 
się w parku Lisiniec. Dochód z 
imprezy zostanie przekazany 
najbliższym Wojtusia Dudy, który 
zmaga się z perfidnym nowotwo-
rem oraz Fabiana Genzera, który 
wpadł do wrzątku.

Czteroletni Wojtuś Duda choru-
jący na nowotwór rozpoczął już le-
czenie we włoskiej klinice. Tylko 
ona dawała mu szansę na podjęcie 
walki o jego życie. - Zaczynamy ko-
lejny etap walki z chorobą. Wojtek 
jest nieco osłabiony, ale dzielnie 
znosi leczenie. Najlepsze we Wło-
szech jest to, że możemy spędzać 
czas razem, nawet w szpitalu. Jakub, 
nasz młodszy synek, nie może cho-
dzić po oddziale, ale może przeby-
wać w sali Wojtka. Kiedy weszliśmy 
podczas ostatniej wizyty, Wojtuś 
spał. Jakub wdrapał się do niego na 
łóżko i zaczął go całować. Cudow-
nie jest patrzeć jak chłopaki mogą 
być razem – relacjonują na bieżąco 
rodzice chłopca. Leczenie za grani-
cą może potrwać nawet rok...

Z kolei Fabianek Genzer z Przy-
bynowa został poparzony. Historia, 
jak ze złego snu. Brak ciepłej wody 
w domu. Trzeba gotować ją same-
mu, aby się wykąpać. Mama zago-
towała cały garnek i postawiła na 
podłodze. Wystarczyła chwila nie-
uwagi – Fabianek siadł na pokryw-
ce i wpadł do wrzątku. Ma popa-
rzenia w okolicach brzuszka, plec-
ków i nóżek. Bez specjalnych kom-
binezonów nie ma szans na nor-
malne funkcjonowanie. Ich comie-
sięczny koszt oraz codzienne le-
czenie znacznie przewyższają 
możliwości finansowe rodziny.  
Liselotte Sylwia Kędziora postano-
wiła pomóc obu chłopcom organi-
zując specjalny piknik charytatyw-
ny. - Serce pęka, gdy pomyślę sobie 
o ich cierpieniu. Mam dziecko w 
podobnym wieku... - mówi. - Nie 
można pozostać obojętnym na los 
tych chłopców – dodaje. Piknik od-
będzie się 24 sierpnia w parku Li-
siniec. Zaplanowano atrakcje za-
równo dla tych młodszych, jak  
i nieco starszych. Będzie między in-
nymi pokaz motocykli, karate i kick 
boxingu, iluzji, malowanie twarzy, 
dmuchańce, zabiegi kosmetyczne, 
fotobudka, bańki mydlane, a także 
koncerty zespołów Last Road, Test 
Pilot, The Bells, Dzika Plaża oraz 
rapera Rebel.

Katarzyna Gwara
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Oficjalnie

Czas na grzyby!

Piknik Lisiniec

Pomóż! 
Wojtusiowi  
i Fabianowi

Do sądu został skierowany akt 
oskarżenia przeciwko pięciu oso-
bom, dotyczący wypadku, do które-
go doszło w hucie szkła w Często-
chowie. W konsekwencji jeden  
z pracowników zmarł.

Przypomnijmy, do tragicznego zdarze-
nia doszło 24 stycznia 2018 roku. Dwóch 
pracowników huty szkła w Częstochowie 
wykonywało czynności związane z prze-
pompowywaniem kwasu fluorowodoro-
wego. - Po rozpoczęciu procesu tłoczenia 
kwasu do pojemnika odmierzającego, 
doszło do rozerwania pojemnika, w wy-
niku czego kwas wydostał się na ze-
wnątrz – relacjonuje prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie. - Pracownicy niezwłocz-
nie opuścili pomieszczenie przepom-
powni i udali się pod zraszacz, aby opłu-
kać się z kwasu. W chwili rozerwania po-
jemnika z kwasem, w korytarzu bezpie-
czeństwa przed przepompownią znajdo-
wał się trzeci pracownik huty, który zaj-
rzał do tego pomieszczenia przez uchy-
lone drzwi – dodaje.

Trzej pracownicy odnieśli chemiczne 
oparzenia ciała, które zagrażały ich życiu. 
W przypadku jednego z mężczyzn obra-
żenia te spowodowały ostrą niewydol-
ność krążeniowo-oddechową, skutkującą 
zgonem pokrzywdzonego.  Na podsta-
wie opinii biegłego ds. wytrzymałości 
materiałów stwierdzono, że instalacja 
przepompowywania kwasu nie posiada-
ła zaworu bezpieczeństwa i układu tłu-

mienia pulsacji. Według biegłego brak 
tych elementów był bezpośrednią przy-
czyną wypadku przy pracy, gdyż zawór 
bezpieczeństwa i układ tłumienia pul-
sacji zapobiegłyby przeciążeniu instala-
cji i rozerwaniu pojemnika z kwasem – 
tłumaczy prokurator Ozimek.

Biegły z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy uznał, że nieprawidłowości 
techniczne instalacji, brak wyposażenia 
pracowników we właściwe środki ochro-
ny indywidualnej i dopuszczenie pracow-
ników do pracy bez wymaganych szkoleń 
BHP, narażały ich na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Pięciu pracownikom, którzy byli od-
powiedzialni za bezpieczeństwo i higie-
nę pracy, przedstawiono zarzuty niedo-
pełnienia obowiązków służbowych oraz 
nieumyślnego spowodowania śmierci 
pracownika i nieumyślnego spowodowa-
nia ciężkich obrażeń ciała. W złożonych 
wyjaśnieniach jeden podejrzanych przy-
znał się do popełnienia zarzucanego mu 
przestępstwa. Pozostali oskarżeni nie 
przyznali się do winy. Oskarżeni nie byli 
w przeszłości karani.

Przestępstwo nieumyślnego spowo-
dowania śmierci człowieka jest zagro-
żone karą pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat. Natomiast przestęp-
stwa nieumyślnego spowodowania 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz 
niedopełnienia obowiązków z zakresu 
BHP, są zagrożone karą pozbawienia 
wolności do 3 lat.

Katarzyna Gwara 

Odpowiedzą za wypadek w hucie szkła

Pięć osób stanie 
przed sądem
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23-26 sierpnia

Kolejny szczyt 
pielgrzymkowy

Zmiany w programie

300 plus dla 
dorosłych uczniów

Przed nami kolejny szczyt piel-
grzymkowy związany z odpustem 
Matki Bożej Jasnogórskiej.  Tak, jak w 
przypadku każdego większego zgro-
madzenia pątników w Częstochowie, 
miasto przygotowało plan zabezpie-
czenia medycznego i komunalnego, 
dodatkowe miejsca parkingowe i dro-
gi ewakuacji.

Uroczystość Matki Bożej Częstochow-
skiej to jedno z najważniejszych świąt w 
sanktuarium, na które przybywają także 
kolejne tysiące pielgrzymów pieszych. 
Główne uroczystości odpustowe - z udzia-
łem Episkopatu Polski - odbędą się  
26 sierpnia o godzinie 11.00. Mszy św. 
przewodniczyć ma Prymas Polski abp 
Wojciech Polak. W jej trakcie ponowione 
zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu, któ-
rych autorem jest Prymas Polski kard. Ste-
fan Wyszyński. 

Na odpust Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej przybędą kolejne tysiące 
pieszych pielgrzymów. Największe kom-
panie wejdą na szczyt jasnogórski, 24 
sierpnia. Wtedy przybędzie m.in. Piesza 
Pielgrzymka Łódzka. W wigilię święta, 25 
sierpnia, do Częstochowy przybędzie m.in. 
Piesza Praska Pielgrzymka Pomocników 
Maryi Matki Kościoła i Piesza Pielgrzymka 
Diecezji Tarnowskiej.

W związku z kolejnym szczytem miasto 
przygotowało plan zabezpieczenia me-
dycznego i komunalnego, dodatkowe miej-
sca parkingowe i drogi ewakuacji.

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. 

Mirowskiej 15 oraz przy ul. Królowej Bony 
1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:
u 24.08 – od 8:00 do 21:00,
u 5.08 – od 8:00 do 21:00,
u 26.08  –  od 8:00 do zakończenia uro-

czystości.
TELEFONY:

u telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirow-
ska 15: 34 370 21 70, 370 22 70;

u telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej 
Bony 1/3   34 370 26 40, 370 26 41.

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego 
zapewni:

u 25 sierpnia - karetkę S/P stacjonującą w 
Zespole Ratownictwa Medycznego przy 
ul. Kilińskiego 10 oraz pomoc medyczną 
podczas przejścia Procesji Maryjnej z 
Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodzi-
ny na Jasną Górę od godz. 17:45;

u 26 sierpnia od godz. 10:00 do zakończe-
nia uroczystości:

u dwie karetki S/P zlokalizowane w Pasa-
żu Biskupa Bareły.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z 
policją zapewnią bezpieczną organizację 
ruchu. Poza tym funkcjonariusze oraz 
strażnicy miejscy zadbają o bezpieczeń-
stwo pielgrzymów na trasach wejścia oraz 
uroczystościach zgodnie z planem opera-
cyjnym policji. Z kolei Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej  w Częstocho-
wie będzie w dyspozycji w miejscu stacjo-
nowania i kierowana do likwidacji zagro-
żeń stosownie do sytuacji.

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
Kto dostanie świadczenie?
Świadczenie “Dobry Start” przy-

sługuje raz w roku na rozpoczyna-
jące rok szkolny dzieci do ukończe-
nia 20 roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szkole otrzy-
mają je do ukończenia przez nie 24 
roku życia. Co ważne, rodzina może 
liczyć na wsparcie niezależnie od 
posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy 
złożyć wniosek. Może to zrobić ma-
ma lub tata dziecka, opiekun praw-
ny lub opiekun faktyczny dziecka, a 
w przypadku dzieci przebywają-
cych w pieczy zastępczej – rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca ro-
dzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej. Od 1 lipca wnioski można 
składać drogą elektroniczną (za po-
średnictwem kanałów bankowości 
elektronicznej, portalu Emp@tia), 
a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. 
Ważne! Wniosek należy złożyć do 
30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie są przyj-

mowane i realizowane przez te sa-
me instytucje, które realizują obec-
nie świadczenie wychowawcze w 
ramach programu „Rodzina 500+”. 
Chodzi tu o urząd miasta/gminy, 
ośrodek pomocy społecznej lub in-
ną jednostkę organizacyjną (np. 
centrum świadczeń) właściwą dla 
miejsca zamieszkania rodzica ubie-

gającego się o wyprawkę na dziec-
ko (w przypadku powiatów świad-
czenia będą realizowane przez po-
wiatowe centra pomocy rodzinie). 
W przypadku naszego miasta wnio-
ski należy składać do Częstochow-
skiego Centrum Świadczeń (ul. Jana 
III Sobieskiego 15).

Kiedy wpłyną pieniądze?
W przypadku wniosków złożo-

nych w lipcu i sierpniu, rodziny wy-
prawkę otrzymają nie później niż 
30 września. W przypadku wnio-
sków złożonych w kolejnych mie-
siącach gminy będą miały maksy-
malnie 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku na jego rozpatrzenie i wy-
płatę świadczenia.

Świadczenie “Dobry Start” jest 
zwolnione od podatku. Nie podlega 
egzekucji ani wliczeniu do docho-
du przy ustalaniu prawa do świad-
czeń z innych systemów wsparcia. 
Świadczenie nie przysługuje na 
dzieci uczęszczające do przedszko-
la oraz dzieci realizujące roczne 
przygotowania przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub szkole. 
Warto jednak podkreślić, że w tym 
roku zostali nim objęci również 
uczniowie szkół dla dorosłych i 
szkół policealnych. W tych przypad-
kach wnioski można składać tylko 
drogą tradycyjną (np. podczas oso-
bistej wizyty w urzędzie lub drogą 
pocztową).

Katarzyna Gwara

Po raz 27.

Święto miasta

Budowa linii tramwajowej

W miejscu starych 
drzew nowe

Już po raz 27. świętować będziemy Dni 
Częstochowy. Miasto przygotowało moc 
atrakcji dla każdego niezależnie od wie-
ku. Nie zabraknie warsztatów i najróż-
niejszych pokazów. Na osiedlu Północ, 
na placu za pętlą tramwajową stanie 
wielka scena. To właśnie na niej w sobo-
tę wieczorem zagrają dla nas główne 
gwiazdy – Kombii i Monika Lewczuk. 
Dzień później w Filharmonii Często-
chowskiej Hania Stach przypomni prze-
boje Whitney Houston, a na Lisińcu od-
będzie się ,,Festiwal Kolorów”. A to tylko 
część atrakcji.

– Dni Częstochowy to jak co roku świetne 
zwieńczenie miejskiego, plenerowego lata. 
Serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia 
udziału w tym święcie naszego miasta – pro-
gram jest na tyle różnorodny, że każdy powi-
nien znaleźć dla siebie coś ciekawego. A w tym 
roku okazja do świętowania jest podwójna, bo 
przy okazji 60-tkę obchodzi Automobilklub 
Częstochowski – mówi prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk.

Sobota, 24 sierpnia, to przede wszystkim 
zabawa pod sceną na placu za pętlą tramwa-
jową przy ul. Fieldorfa-Nila. O godz. 16.00 od-
będą się tam obchody  Dni Działkowca  – bę-
dą okazją, aby ogłosić wyniki miejskich kon-
kursów na najładniejszą działkę i najładniej 
ukwiecony balkon. Potem rozpocznie się mu-
zyczna część wieczoru – o godz. 17.30 wystąpi  
Apress Band, o 19.00 –  Monika Lewczuk, a o 
20.40 na scenę wejdą Grzegorz Skawiński  
i Waldemar Tkaczyk, czyli  Kombii.

W niedzielę, 25 sierpnia, warto będzie od-
wiedzić Park Lisiniec, gdzie o godz. 14.00 za-

cznie się   Festiwal Kolorów. Dla wszystkich, 
którzy będą mieli ochotę pobawić się w chmu-
rze barwnego pudru, wystąpią tam młodzi hip 
hipowcy Zeamsone i Tymek. 

Z kolei w niedzielny wieczór w Filharmo-
nii Częstochowskiej zostaną wręczone   Na-
grody Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kul-
tury  oraz wyróżnienie  Mecenas Kultury. Po-
tem   Hania Stach i Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Częstochowskiej   pod dyrekcją 
Adama Klocka przypomną największe prze-
boje Whitney Houston.

Dni Częstochowy to jednak nie tylko kon-
certy. Już w sobotę na Rynku Wieluńskim mię-
dzy godz. 7.00 a 15.00 będzie można poszu-
kać ciekawych, a przy tym mających często 
długą historię przedmiotów na  Jurajskim Tar-
gu Staroci. W tym roku Dni Częstochowy zbie-
gają się też z 60-leciem Automobilklubu Czę-
stochowskiego – dlatego program wzbogaco-
ny jest o kilka imprez z myślą o miłośnikach 
historii motoryzacji. Czeka nas zatem  38. Rajd 
Częstochowski  i  VI Runda Mistrzostw Polski 
Pojazdów Zabytkowych   (więcej szczegółów 
na profilu automobilklubu na Facebooku:
  https://www.facebook.com/automobil-

klubczestochowski 
W piątek, 23 sierpnia, o godz. 20.00, 

sprzed Hali Sportowej Częstochowa wystar-
tuje   nocny wyścig zabytkowych pojazdów. 
60-lat Automobilklubu Częstochowskiego 
podsumuje  wystawa, która zostanie otwarta 
w Ratuszu 24 sierpnia o godz. 14.45. Kwa-
drans później na ,,Bieganie” odbędzie się też  
konkurs Elegancji Pojazdów Zabytkowych.

26 sierpnia Dni Częstochowy zwieńczy   
msza święta w intencji miasta  na Jasnej Gó-
rze o godz. 19.00.

oprac. Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1 
Wycinka siedmiu drzew
- Jednym z priorytetów przed-

kładanych wykonawcy zadania za-
równo w fazie projektowania, jak  
i realizacji prac było i jest dopro-
wadzenie do zminimalizowania w 
możliwie najwyższym stopniu in-
gerencji w drzewostan egzystujący 
w obrębie placu budowy oraz za-
bezpieczenie wegetujących roślin 
przed potencjalnie negatywnymi 
skutkami prowadzonych robót – 
zaznacza Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy Miejskiego Zarządu Dróg 
i Transportu w Częstochowie. Za-

znacza, że trwająca budowa nie 
zmieni charakteru al. Pokoju sły-
nącej z bujnej roślinności, przeciw-
nie doprowadzi do poprawy li-
czebności stanu zieleni w tej czę-
ści miasta.

Obecnie na odcinku od estaka-
dy do wiaduktu przy Rezerwacie 
Archeologicznym rośnie 230 
drzew w ramach zieleni uporząd-
kowanej. - Z uwagi na dostosowa-
nie budowy do nowych warunków 
technicznych wynikających z 
ustaw i rozporządzeń, które znacz-
nie różnią się od tych sprzed 60 lat 
(kiedy budowano pierwotną linię 

tramwajową) wykonawca zmuszo-
ny był do wycięcia 4 sztuk drzew 
ze względu na potrzebę budowy 
normatywnego peronu i niezbęd-
nej infrastruktury towarzyszącej – 
wyjasnia. Oprócz tego w tym sa-
mym miejscu wycięte zostaną 
jeszcze dwa drzewa oraz jedno w 
pobliżu estakady, którego stan za-
graża bezpieczeństwu. Oznacza to, 
że niezbędna wycinka ograniczy 
się jedynie do 7 drzew.

22 nowe drzewa
Po zakończeniu przebudowy li-

nii tramwajowej, w obrębie tego 
odcinka alei Pokoju zostaną nasa-
dzone 22 sztuki nowych drzew o 
wysokości ok. 3,5 metra każde (m. 
in. klon pospolity, platan klonolist-
ny i lipa drobnolistna). Nasadzenia 
będą wyposażone w system na-
powietrzająco-nawadniający, co 
znacznie zwiększa szanse ich pra-
widłowego wzrostu.

Zachować ekosystem
Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-

munikacyjne w Częstochowie Sp. z 
o. o. zapewnia, że wykonawca prac 
budowlanych - w zakresie ochrony 
zieleni miejskiej rosnącej w obrę-
bie inwestycji - jest zobowiązany 
do zachowania podobnych, rygory-
stycznych obwarowań także w 
trakcie prac na pozostałych odcin-
kach przebudowywanej starej linii 
tramwajowej.

Katarzyna Gwara

https://www.facebook.com/automobilklubczestochowski
https://www.facebook.com/automobilklubczestochowski


Jedna partia żółtego sera 
Gouda w plastrach wyprodu-
kowanego przez Spółdzielnię 
Mleczarską RYKI została wy-
cofana z obrotu. Powód? Wy-
krycie bakterii listeria mono-
cytogenes. Spożycie zanie-
czyszczonej nimi żywności 
może prowadzić do groźnej 
choroby, zwanej listeriozą. 
Stanowi ona szczególne za-
grożenie dla kobiet w ciąży, 
noworodków i osób z obniżo-
ną odpornością. Wrotami za-
każenia są przewód pokarmo-
wy, uszkodzona skóra, błony 
śluzowe, łożysko. 

Główny Inspektorat Sanitarny 
opublikował informację o wycofa-
niu z obrotu jednej partii sera żół-
tego Gouda w plastrach. Konkret-
nie chodzi o:

Powinniśmy więc sprawdzić, czy 
mamy w domu partię produktu ob-
jętą komunikatem. Produkty z tej 
partii należy wyrzucić lub zwrócić 
do sklepu, w którym zostały zaku-
pione.

Inspekcja Weterynaryjna prowa-
dzi postępowanie wyjaśniające w 
tej sprawie. Ustalono, że partia sera 
z bakteriami trafiła na rynek Kana-

dy oraz do odbiorców w Polsce. 
Spółdzielnia Mleczarska Ryki roz-
poczęła proces wycofywania kwe-
stionowanej partii produktu z obro-
tu. Jakie są konsewencje zarażenia 
bakterią? U kobiet w ciąży pojawia-
ją się objawy grypopodobne lub 
objawy wynikające z zapalenia 
dróg moczowych. Na skutek zaka-
żenia może dochodzić do obumar-
cia płodu i poronień lub też wro-
dzonej listeriozy u noworodka.  
U   osób dorosłych najczęściej nie 
występują żadne objawy zakażenia. 
U osób starszych i z obniżoną od-
pornością na skutek zakażenia mo-
że dochodzić do zapalenia opon 
mózgowych, mózgu i sepsy. W przy-
padku wystąpienia objawów cho-
roby po spożyciu produktu należy 
skontaktować się z lekarzem.

Informacje na temat objawów 
związanych z zakażeniem  Listeria 
monocytogenes   znajdziemy na 
stronie internetowej:  
https://gis.gov.pl/zdrowie/choro-

by-zakazne/  
pod hasłem „LISTERIOZA”. 

Katarzyna Gwara
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Główny Inspektorat Sanitarny alarmuje

Szkodliwe bakterie  
w serze

Pomóż ludziom z niedosłuchem!Pomóż ludziom z niedosłuchem!

Biorąc udział w badaniu, mogą Państwo skorzystać:

 • z profesjonalnego, bezpłatnego badania słuchu,

 • indywidualnego doboru aparatów słuchowych,

 • 7 dni bezpłatnego testu aparatów 
  (test nie obliguje do zakupu!).

WEŹ UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM 
BADANIU ROZUMIENIA MOWY

I ODBIERZ UPOMINEK. 

TYLKO DO 30 SIERPNIA2! K
U

PO
N

1  Testowanie aparatu jest częścią Ogólnopolskiego badania rozumienia mowy. Partnerem akcji jest 
 GEERS Dobry Słuch. 
2  Prezent dla nowych Klientów, którzy do 30 sierpnia 2019 r. zbadają swój słuch i zostanie stwierdzony 
 u nich niedosłuch. Regulamin promocji dostępny w salonach stacjonarnych i na stronie internetowej 
 www.geers.pl/regulaminy.

PRZETESTUJ BEZPŁATNIE 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 
APARATY SŁUCHOWE1!

Umów się już dziś!

Częstochowa
• al. Kościuszki 14 A,   tel. 34 368 10 98

• ul. Jagiellońska 1,     tel. 34 320 30 17
   (dawny budynek PZU)

Bezpłatna infolinia 800 889 400

Ser żółty Gouda marki Ryki, 135 
g, plastry
Producent: Spółdzielnia Mle-
czarska Ryki, ul. Żytnia 3,  
08-500 Ryki, weterynaryjny nu-
mer identyfikacyjny:
PL 06161601 WE
Numer partii:  290351
Data minimalnej trwałości:   
06.09.2019

https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/
https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/
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W sali OSP w Złotym Potoku 
odbyło się spotkanie w ramach 
„Popularyzacji dziedzictwa ku-
linarnego wsi”. Głównym te-
matem były... potrawy z nasze-
go regionu.

Gospodarzami imprezy był wójt 
gminy Janów Edward Moskalik oraz 
Jurajski Klub Seniora w Janowie. Na 
spotkanie licznie przybyły zaprzy-

jaźnione Kluby Seniora z  Przyrowa, 
Lelowa i Żarek oraz mieszańcy 
Gminy. Głównym tematem były... 
potrawy z naszego regionu. Barba-
ra Śledzik, prezes Jurajskiego Klubu 
Seniora w Janowie opowiadała  
o przygotowanych przepysznych 
smalcach, żurkach, kluskach ślą-
skich i ziemniaczanych, pierogach z 
pstrągiem, a także wielu innych 
ciekawych potraw. Uczestnicy mo-
gli je degustować do woli. Również 
zaprzyjaźnione kluby seniora przy-
wiozły ze sobą swoje dziedzictwo 
kulinarne – w ten oto sposób moż-
na było skosztować żareckiego ta-
tarczucha czy przyrowskiej kapusty. 
Całości imprezy towarzyszyły przy-
śpiewki i tańce Zespołu Janowianie, 
pań z Jurajskiego Klubu Seniora 
oraz seniorów z sąsiednich gmin. 
Wydarzenie prowadziła Anna Tar-
czyńska, dyrektor Samorządowego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Jano-
wie.

Dokończenie ze str. 1
Pani Kazimiera Marianna Kruk z 

domu Kosowska urodziła się  
11 sierpnia 1919 roku w Wygodzie. 
I to właśnie w tej miejscowości 
spędziła całe życie. Chociaż los nie 
szczędził jej przykrych doświadczeń, 
dziś z uśmiechem opowiada aneg-
dotki z przeszłości. Mimo swojego 
wieku jest pełna wigoru i może się 
pochwalić... perfekcyjną pamięcią.  
To prawdziwa skarbnica wiedzy – ze 
wszystkimi szczegółami opowiada o 
czasach przedwojennych, czasach 
okrutnej wojny i życiu w spokoju po 
wieloletnich bitwach. Pani Kazimie-
ra ma też niezwykły dar – potrafi za-
rażać uśmiechem i pogodą ducha. 
Pozytywne nastawienie do świata 
udziela się każdemu, kto przebywa 
w jej towarzystwie.

Setne urodziny pani Kazimiery 
rozpoczęły się od mszy świętej  
w kościele pw. św. Walentego w Ko-
nopiskach. Uczestniczyli w niej 
oprócz rodziny, znajomych i miesz-
kańców gminy, przedstawiciele 
władz samorządowych. Dalsza 
część uroczystości odbyła się w Do-
mu Sołeckim w miejscowości Wy-
goda, gdzie pani Kazimiera w gro-

nie rodziny i zaproszonych gości 
odebrała moc życzeń, gratulacji  
i podziękowań.

Pani Kazimiera otrzymała rów-
nież list gratulacyjny od premiera 
Mateusza Morawieckiego, który  
w czasie uroczystości odczytała 
bratanica pani Kazimiery - Barbara 
Hankiewicz. Serdeczności popły-
nęły także od przedstawicielek 
Koła Gospodyń Wiejskich na czele 
z Małgorzatą Chmielewską i soł-
tys Krystyną Solińską. Do grona 

składających życzenia dołączyli 
przedstawiciele gminy Konopiska: 
wójt gminy Jerzy Żurek wraz z kie-
rownikiem Urzędu Stanu Cywilne-
go Katarzyną Borecką, także radny 
Andrzej Janik. Od wójta i kierow-
nika USC pani Kazimiera dostała 
prezent, ozdobną ramkę z wygra-
werowanymi życzeniami oraz bu-
kiet kwiatów. 

Jak na urodziny przystało, nie 
mogło zabraknąć tortu, lampki 
szampana i pamiątkowego zdjęcia. 

n  Lelów
Pieniądze na budowę dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych

n  Kościelec

Gminne dożynki w Kościelcu

PIĄTEK-NIEDZIELA, 23-25 SIERPNIA 2019 7.WIEŚCI Z GMIN

 zdj. Urząd Gminy Konopiska

 zdj. Urząd Gminy Janów

n  Kobyłczyce

Kolejny etap budowy chodnika  
w Kobyłczycach

n  Mstów

Remonty na 
placach zabaw

n  Złoty Potok

Popularyzacja 
dziedzictwa 

kulturowego wsi

Rozpoczęły się prace związa-
ne z trzecim etapem budowy 
chodnika (wraz z odwodnie-
niem) w Kobyłczycach. Inwe-
stycja jest współfinansowana 
przez Urząd Gminy w Mstowie. 

Przypomnijmy, że I etap był re-
alizowany w 2017r., a II etap  
w 2018r. Dotychczasowe prace na 
odcinku 1,022 kilometra   koszto-
wały prawie milion złotych – do-
kładnie 998.561,20 zł.

Tak duża wartość zamówienia 
wynika m.in. z konieczności wyko-
nania (oprócz chodnika) odwodnie-
nia – w postaci zabudowanej kana-
lizacji deszczowej, w związku ze 
specyficznym ukształtowaniem te-
renu w Kobyłczycach. To znacznie 
podwyższa koszty inwestycji.

Podstawowe parametry 
techniczne inwestycji:

l kategoria obciążenia ruchem:  
KR 1

l przekrój: jednostronny ze spad-
kiem w kierunku istniejącej na-

wierzchni drogi
l szerokość na prostej: 2,0 m
l pochylenie poprzeczne: 2%
l nawierzchnia: kostka brukowa 

betonowa gr. 8cm
Chodnik będzie wykonany z 

kostki brukowej. Ze względu na 
to, że planowany będzie on usy-
tuowany w linii istniejącego ro-
wu, który odwadnia drogę po-
wiatową, należy wykonać kanali-
zację deszczową. Woda z pasa 
drogi będzie odprowadzana 
wzdłuż krawężnika do wpustów 
ulicznych, a wpusty uliczne włą-
czone do kanału deszczowego. 
Woda z pasa ruchu poprzez wpu-
sty deszczowe oraz kanał desz-
czowy będzie odprowadzana do 
rowów przydrożnych.

W Kościelcu odbyły się doroczne dożynki, 
które tradycyjnie zainaugurował przemarsz 
zaproszonych gości z wieńcem dożynkowym 
na czele wykonanym przez „Kościelanki”. Nie 
zabrakło też rodzinnego pikniku, wiejskiego 
stołu, pysznych ciast i licznych konkursów.

Dożynkowy chleb do  kościoła pw.   Najświęt-
szej Maryi Panny wniósł wójt gminy Rędziny Pa-

weł Militowski w  towarzystwie wiceministra rol-
nictwa i  rozwoju wsi, posła Szymona Giżyńskie-
go oraz  sołtysa Ryszarda Kowalczyka.   Po  mszy 
świętej odprawionej przez  ks.  proboszcza Wła-
dysława Walczaka, wójt Paweł Militowski dzię-
kując za  organizację dożynek przytoczył słowa   
Papieża – Jana Pawła II: „Oddajcie hołd spraco-
wanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, 
które w   trudnej ciężkiej ziemi wydobywały 
chleb dla kraju, w   chwilach zagrożenia były 
gotowe tej  ziemi strzec i  bronić”.

Wójt podziękował również  Kościelankom” 
za  ich wielkie zaangażowanie w  kultywowa-
nie dożynkowych tradycji, paniom z   Koła Go-
spodyń Wiejskich w  Kościelcu za  organizację 
imprezy oraz   scholii „Dzieci Maryi” za   prze-
piękną oprawę muzyczną mszy Św.

Kolejnym punktem był piknik, ze   swoimi 
atrakcjami: wiejskim stołem, kawiarenką  
z  pysznymi ciastami, stoiskiem z  watą cukro-
wą oraz  grami i  zabawami przygotowanymi w  
ramach projektu finansowanego przez   Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej.

Dobra wiado-
mość dla najmłod-
szych mieszkańców 
gminy Mstów. Place 
zabawy przeszły 
szczegółowe prze-
glądy, wiele z nich 
zostało wyremon-
towanych – pojawi-
ły się też nowe 
urządzenia. 

Kontrole, niezbędne naprawy  
i konserwacje urządzeń zostały 
przeprowadzone na kilkunastu pla-
cach zabaw w miejscowościach  
m.in.: Brzyszów, Kłobukowice, 
Łuszczyn, Krasice, Małusy Wielkie, 
Małusy Małe, Srocko, Jaskrów, 
Mstów, Kuchary, Kobyłczyce. Nowe 
urządzenia (m.in. huśtawki, zjeż-

dżalnie, ważki itp.) posiadają sto-
sowne certyfikaty bezpieczeństwa.

Dodatkowo na terenach rekre-
acyjnych przy Urzędzie Gminy    w 
Mstowie dokonano montażu na-
wierzchni bezpiecznej. W ramach 
zakresu prac wymieniono również 
ławki na rynku w Mstowie.

Przedstawiciele blisko trzydzie-
stu gmin i powiatów z naszego wo-
jewództwa podpisali umowy z 
członkiem zarządu Beatą Białowąs i 
dyrektorem Wydziału Terenów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego Jerzym 
Motłochem na dofinansowanie na 
budowę i modernizację dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. W su-
mie na ten cel przeznaczonych zo-
stanie łącznie prawie 6,5 mln zł.

Dofinansowanie otrzyma między inny-
mi gmina Lelów. Pozyskała ona w sumie 
82 tysiące złotych. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na przebudowę drogi dojazdo-
wej do pól w miejscowości Podlesie.  

Członek zarządu województwa śląskie-
go Beata Białowąs zaznaczyła, że jeszcze 
w tym roku kwota przeznaczona na dofi-

nansowania zostanie zwiększona prawdo-
podobnie o 1 mln zł. Dodała także, że mo-
dernizacja dróg dojazdowych znacznie 
ułatwi życie mieszkańców regionów. Środ-
ki finansowe są pozyskiwane w ramach 
opłat za wyłączenie gruntów rolnych  
z produkcji na podstawie ustawy  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wnioski na pozyskanie środków bu-
dżetowych z tytułu wyłączeń gruntów 
rolnych z produkcji są składane raz w ro-
ku i podlegają kwalifikacji, po zakończe-
niu których sporządzana jest lista ran-
kingowa zadań objętych dofinansowa-
niem. Ponadto utworzona jest również 
lista wniosków oczekujących na dofi-
nansowanie, uruchamiana w sytuacji 
pozyskania środków, np. gdy nastąpi re-
zygnacji z listy podstawowej lub w wy-
niku przeprowadzonych przetargów wy-
stąpią oszczędności.

n  Mieszkanka gminy Konopiska

Świętowała setne urodziny!

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

 zdj. Urząd Gminy Kobyłczyce

 zdj. Urząd Gminy Mstów

 zdj. Urząd Gminy Rędziny
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Program priorytetowy „Agroenergia”

Rolnicy mogą dostać 
wsparcie na przedsięwzięcia 

energetyczne

Program  „Mój Prąd”

Jak skorzystać  
z dofinansowania instalacji 

fotowoltaicznych?

Dzikie i wolno żyjące zwierzęta

Jak pomagać, żeby nie zaszkodzić?

Program Agroenergia ma być kom-
pleksowym wsparciem w celu ogranicze-
nia negatywnego wpływu na środowisko 
prowadzonej działalności rolniczej przez 
rolników. Dofinansowanie inwestycji 
służących budowaniu samodzielności 
energetycznej na obszarach wiejskich, 
ma przyczynić się do zwiększenia lokal-
nego bezpieczeństwa energetycznego i 
przede wszystkim poprawy jakości po-
wietrza. Na to przedsięwzięcie NFOŚiGW 
przeznacza 200 mln złotych. 

Jak wyjaśnił minister środowiska Henryk 
Kowalczyk, program Agroenergia stanowi 
ważne uzupełnienie zakresu dotychczaso-
wych programów: Ciepłownictwo powiatowe, 
Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Czy-
ste powietrze i jest bezpośrednio skierowany 
do rolników indywidualnych chcących zain-
westować m.in. w odnawialne źródła energii 
(OZE). Zastosowanie alternatywnych źródeł 
energii ma być korzystne dla rolników – rów-
nież pod względem finansowym dla domo-
wych budżetów. Pomoc, jaką można otrzymać 
w ramach programu, przełoży się na rzeczywi-
ste podniesienie poziomu życia i pozwoli zli-
kwidować ubóstwo energetyczne na polskiej 
wsi – mówił o tym minister rolnictwa i rozwo-
ju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski. 

Na co można otrzymać  
dofinansowanie?

Rolnicy indywidualni mogą otrzymać dofi-
nansowanie z Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej na pro-
jekty dotyczące nowych źródeł ciepła i energii 
elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami 
energii, zmniejszenie zużycia surowców pier-
wotnych oraz przedsięwzięcia, które mają na 
celu poprawę efektywności energetycznej. Bu-
dżet programu Agroenergia wynosi 200 mln 
złotych. Nabór rozpoczął już w lipcu, ale ma 
potrwać do 20 grudnia 2019 roku – bądź do 
wyczerpania alokacji środków. Przypomnijmy, 
że beneficjentami mogą być wyłącznie rolnicy 
indywidualni, czyli osoby fizyczne, które są 
właścicielami, użytkownikami wieczystymi, 
samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami 
nieruchomości rolnych, których łączna po-
wierzchnia użytków rolnych nie przekracza 
300 ha. Ponadto osoba ta od 5 lat musi mieć 
status zamieszkania w gminie, na obszarze 
której jest położona jedna z nieruchomości 
rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego i prowadząca przez ten okres osobi-
ście dane gospodarstwo. Uzyskać będzie moż-
na dwie formy wsparcia – dotację bądź po-
życzkę. 80 mln złotych przeznaczono na dota-
cje dla rolników indywidualnych (jedna dota-
cja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł.). Nato-
miast kwota przeznaczona na pożyczki to 120 
mln złotych. Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że  
nabór ma charakter ciągły, zatem wnioski roz-
patrywane będą na bieżąco – aż do wyczerpa-
nia środków. Osoby zainteresowane progra-
mem, mogą sprawdzić jego szczegóły i regula-
min na stronie internetowej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Program dofinansowania instalacji 
fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd” 
został przygotowany przez Minister-
stwo Energii we współpracy z Mini-
sterstwem Środowiska. Budżet pro-
gramu to aż 1 mln złotych, a skorzy-
stać z tych środków mogą gospodar-
stwa domowe.

Główny cel programu to zwiększenie 
produkcji energii z mikroźródeł fotowolta-
icznych. Dofinansowanie może objąć aż 
do 50% kosztów instalacji, jednocześnie 
wynosząc nie więcej niż 5 tysięcy złotych. 
Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspar-
ciem mogą zostać objęte instalacje o 
2-10 kW mocy zainstalowanej. Do kosz-
tów kwalifikowanych zaliczać się będzie 
koszt zakupu i montażu instalacji foto-
woltaicznej – powinny być one udoku-
mentowane fakturami, poniesionymi po 
23 lipca 2019 r. Instalacja PV obejmuje 
panele fotowoltaiczne z niezbędnym 
oprzyrządowaniem. Program skierowany 
jest do beneficjentów, którzy są osobami 
fizycznymi, jednak z programu nie mogą 
skorzystać osoby, które otrzymały już do-
finansowanie lub są w trakcie realizacji 
inwestycji o takim samym charakterze  
w ramach innego programu.

Wnioski o dofinansowanie będzie trze-
ba składać w formie tradycyjnej – papiero-
wej. Można je przesłać pocztą, kurierem 

lub złożyć osobiście w Narodowym Fun-
duszu. Wnioski mogą być składane po za-
kupie i montażu instalacji PV, podpisaniu 
umowy dwustronnej z dystrybutorem 
energii  i zainstalowaniu licznika dwukie-
runkowego - co jest równoznaczne z za-
kończeniem inwestycji. -Wnioskodawca 
składa wniosek o dofinansowanie, który 
po zatwierdzeniu staje się umową o dofi-
nansowanie oraz wnioskiem o płatność. 
Do wniosku o dofinansowanie należy za-
łączyć: fakturę za zakup i montaż instala-
cji PV, dowód zapłaty faktury, dokument 
potwierdzający instalację licznika dwu-
kierunkowego wraz z danymi identyfika-
cyjnymi konkretnej umowy komplekso-
wej (wzór dokumentu zostanie opubliko-
wany wraz z ogłoszeniem naboru na stro-
nach NFOŚiGW). Dofinansowanie może 
być udzielone jedynie na nowe urządze-
nia (wyprodukowane  nie wcześniej niż 
24 miesiące przed instalacją) – informuje 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej i zwraca uwagę na to, 
że projekt nie może dotyczyć wzrostu 
mocy już wcześniej zainstalowanej insta-
lacji PV. Szczegółowe informacje o no-
wym programie Mój Prąd  można spraw-
dzić na stronie internetowej Funduszu 
lub uzyskać je od doradców z Wydziału 
Projektu Doradztwa Energetycznego 
NFOŚiGW. Planowany termin ogłoszenia 
naboru i początek przyjmowania wnio-
sków to przełom sierpnia i września 
2019r.

W przyrodzie zacho-
dzą procesy, które pro-
wadzą do naturalnej 
kontroli liczebności  
i stanu poszczególnych 
populacji zwierząt. Ja-
ko ludzie jesteśmy 
wrażliwi na krzywdę 
istot żywych, zatem je-
żeli spotykamy na swo-
jej drodze ranne lub 
porzucone zwierzę, 
czujemy potrzebę po-
mocy. Musimy jednak 
pamiętać, że to zwie-
rzęta dzikie i przysto-
sowane do życia na 
wolności. Jak zatem 
pomagać, żeby nie za-
szkodzić?

-Zanim zabierzesz dzi-
kie zwierze z jego naturalnego śro-
dowiska, upewnij się czy na pewno 
potrzebuje pomocy – przestrzega 
Nadleśnictwo Gidle, które sprawu-
je opiekę nad terenami w części 
naszego regionu. Najczęściej aby 
pomóc, najlepiej jest zgłosić i poin-
formować o konkretnej sytuacji, 
która nas niepokoi odpowiednie 
instytucje. Są one doświadczone i 
przede wszystkim odpowiedzialne 
za udzielanie pomocy. Spacerując 
po lesie, natknąłeś się na zwierzę, 
które twoim zdaniem wymaga po-
mocy? Pamiętaj, że pomoc udzielo-
na w nieodpowiedni sposób może 
wyrządzić zwierzęciu krzywdę. 
Choć może nam się wydawać, że 

wiemy, jak zachować się w stosun-
ku do zwierząt, ponieważ na co 
dzień obcujemy z takimi zwierzę-
tami jak kot czy pies, musimy zda-
wać sobie sprawę z tego, że zwie-
rzęta dzikie i wolnożyjące mogą 
mieć zupełnie inne potrzeby. Naj-
lepiej jest powiadomić odpowied-
nie służby. Instytucją pierwszego 
kontaktu jest gmina – władze sa-
morządowe to organy, które mają 
w swoich obowiązkach zadbać o 
bezpieczeństwo nie tylko obywa-
teli i porządku publicznego, ale 
także o sprawy ochrony przyrody. 
Przedstawiciele gminy – instytu-
cje bądź podmioty, z którymi gmi-
na czy miasto ma zawarte porozu-

mienia, są odpowiedzialne za in-
terwencje w takich potrzebach. 
Mogą one przetransportować ran-
ne zwierzę do specjalnego ośrod-
ka rehabilitacji, jeżeli będzie ono 
tego wymagało. Co w takiej sytu-
acji należy do nas? -Do czasu przy-
jazdu osób interweniujących na-
szym zadaniem jest, w zależności 
od gatunku oraz możliwości, za-
bezpieczenie zwierzęcia, tak by nie 
stała się mu krzywda. Wskazane 
jest również, aby pozostać na 

miejscu do czasu przyjazdu osób, 
które udzielą pomocy zwierzętom 
– radzi Generalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska. Jeżeli znajdziemy 
samotne, młode zwierzę, powinni-
śmy się najpierw zorientować, czy 
faktycznie wymaga ono naszej po-
mocy. Okoliczności mogą być czę-
sto mylne – rodzice takiego mło-
kosa mogli wyruszyć i opuścić 
młode tylko na czas poszukiwania 
pokarmu. Wtedy nasza ingerencja 
może mieć fatalne skutki i to wła-
śnie nasza „pomoc” może przyczy-
nić się do porzucenia młodego 
zwierzęcia. Mając możliwość ob-
serwacji, najlepiej to wykorzystać, 
aby rozwiać wątpliwości. Możemy 
także skontaktować się z osobami 
lub organizacjami, które będą po-
trafiły pomóc nam we właściwej 
ocenie sytuacji – taką osobą jest 
na przykład leśniczy, czy stowarzy-
szenie, które na co dzień zajmuje 
się ochroną zwierząt. 

Nie przygarniajmy  
i nie dokarmiajmy

Dzikich i wolnożyjących zwierząt 
nie powinniśmy przygarniać, ani 
dokarmiać. Często takie sytuacje 
mają miejsce w przypadku ptactwa 
– ludzie dokarmiają je chlebem, 
choć prowadzi to do zakwaszenia 
organizmu ptaka. To może mu za-

szkodzić i nawet doprowadzić do 
śmierci. -Szczególnym przypad-
kiem jest zwierzyna łowna, co do 
której mają zastosowanie przepisy 
prawa łowieckiego. Na ich podsta-
wie starosta może wyrazić zgodę 
na okres do 6 miesięcy na przetrzy-
mywanie zwierzyny osobie, która 
udzieli pomocy na własny koszt,  
z powodu osierocenia, wypadku 
lub innego uszkodzenia ciała zwie-
rzęcia. Nie dotyczy to pomocy me-
dycznej. Prawo do wykonywania 
czynności lekarsko-weterynaryj-
nych ma wyłącznie lekarz wetery-
narii. Często ograny gminy podpi-
sują porozumienia, na mocy któ-
rych współpracują z weterynarzami 
działającymi na ich terenie i za ich 
pośrednictwem wykonywane są 
zadania własne gminy – informuje 
GDOŚ. Jeżeli natomiast spotkamy 
zdrowe zwierzę na przykład na te-
renie gospodarstwa domowego 
lub na terenie zurbanizowanym, 
wtedy należy zachować rozwagę – 
nie przepłaszać ich na własną rękę. 
Zachodzi prawdopodobieństwo, że 
taka istota przestraszy się lub zo-
stanie sprowokowana do tego, aby 
zachować się niebezpiecznie. To 
ważne, aby i w takich sytuacjach 
wezwać właściwą pomoc.

Kolumnę opracowała Paula Nogaj
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 zdj. Pixabay.com
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US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY
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FINANSE POGRZEBY

OKNA I DRZWI

LOMBARDY

MOTORYZACJA

MEBLE / MOTORYZACJA

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl Tr
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KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, 
stare klucze, krzyżyki i medaliki, stare 
monety, eurocenty. Tel. 667 499 164

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka + 
komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja. 
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V  
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136 
tys. km, automatyczna skrzynia. 
Tel. 508 173 008,  504 209 884

n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus 
GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / przebieg 109 tys. 
km, FULL OPCJA - 10500 zł / do nego-
cjacji.  Tel.: 608 825 187

n SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę myśliw-
ską, skóra, żółta, z frędzlami; 2) Garnek 
kamienny, wys. 25 cm, średnica 
23 cm; 3) Warsztat tkacki mały – 
zabytek; 4) Buciki dziecięce 14 i 15 cm 
(długość podeszwy); 5) Magnetofon 
szpulowy ZK 140 (licencja grundig). 
Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM SAMOCHÓD OSOBOWY: 
CITROEN KSARA -  Silnik 1,4, przebieg 
260 tys. km, rok prod.: 1998, benzy-
na+gaz 
cena: 2 tys. - do negocjacji 
tel. 605 830 923

 KUPIĘ  
 płytki podłogowe  

z Opoczna: 
wzór HERWES  

 brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

n PRZYJMĘ srebro, może być złom. 
Tel. 667 499 164

n SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36. Cena 
20 zł. Tel. 667 499 164

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 
w kamienicy oraz lokal użytkowy 
16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

PRZYJMĘ

SPRZEDAM

KUPIĘMATRYMONIALNE

 n  SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, 
skromny, uczciwy, bez nałogów pozna 
do stałego związku uczciwą kobietę 
o dobrym sercu, która kocha spokój, 
bez dzieci. Tel. 795 760 424 
Częstochowa

 n  SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, po-
zna kobietę, chętnie puszystą, starszą. 
Tel. 511 224 410

 n  WOLNY– lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – 
pozna panią. Stan cywilny pani nie-
istotny. Pani może posiadać dzieci. 
Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

DO WYNAJĘCIA DOM  
w Częstochowie. Tel. 609 39 18 70

Pracowników bez doświadczenia  
do pomocy na budowie  

w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek  

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

PRACA

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE



Przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów

Pakiet wolnościowy  
w prawie 

budowlanym
Zmiany w prawie budowla-

nym, które zostały przygoto-
wane przez Ministerstwo Inwe-
stycji i Rozwoju mają charakter 
proobywatelski, deregulacyjny 
i wolnościowy. Jak zapowiada 
ministerstwo, znikną absurdy 
takie jak konieczność uzyska-
nia pozwolenia na budowę w 
przypadku instalacji bankoma-
tów, paczkomatów czy innych 
małych automatów. 

-Likwidujemy absurdy: bileto-
maty, wpłatomaty, automaty sprze-
dające, paczkomaty, automaty prze-
chowujące przesyłki lub automaty 
służących do wykonywania innego 
rodzaju usług o wysokości do 3 m 
włącznie będą wprost w ustawie 
zwolnione z obowiązku pozwole-
nia na budowę oraz zgłoszenia. Na 
tak dynamicznie rozwijającym się 
rynku różnego rodzaju automatów 
nie potrzebna jest decyzja o po-
zwoleniu na budowę i dziennik bu-
dowy dla każdego takiego automa-
tu– byłoby to absurdalne. Zatem 
zostanie to po prostu uregulowane 
wprost w ustawie – zapowiada Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwoju.

Nowelizacja zakłada kolejne 
zwolnienia z obowiązku uzyskiwa-
nia pozwolenia na budowę. Mają 
one dotyczyć m.in. instalacji gazo-

wych wykonywanych wewnątrz  
i na zewnątrz użytkowanego bu-
dynku. Ponadto zwolnienia będą 
obowiązywać także przydomowe 
tarasy naziemne oraz urządzenia 
melioracji wodnej. Wprowadzony 
zostanie ponadto graniczny, pięcio-
letni termin dla stwierdzenia nie-
ważności decyzji pozwolenia na 
budowę oraz decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie. Wcześniej nieważ-
ność decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę można było stwierdzić wiele 
lat po tym, jak budynek już powstał 
i był użytkowany – zwraca na to 
uwagę ministerstwo i przekonuje, 
że nowe rozwiązania sprawią, że po 
pięciu latach od doręczenia lub 
ogłoszenia decyzji, nie będzie moż-
na już jej podważyć. Ustawa przy-
czyni się do przyspieszenia i uła-
twienia przygotowania nowych in-
westycji pod względem przyłącze-
nia do sieci elektroenergetycznych, 
gazowych, ciepłowniczych, wodo-
ciągowych czy kanalizacyjnych. Po-
nadto pojawią się konkretne termi-
ny dla przedsiębiorstw przedłuża-
jących podłączenie, zatem ich prze-
kroczenie spowoduje naliczanie 
kar. Ministerstwo zapowiada rów-
nież nową procedurę legalizacji 
starych samowoli budowlanych, 
dzięki której zwiększy się bezpie-
czeństwo takich obiektów.

Paula Nogaj

Lato zbliża się ku końcowi, 
jednak jeszcze mamy czas, aby 
zdecydować się na letnie po-
rządki. Warto w tym czasie po-
myśleć na odświeżeniu wnętrz 
poprzez malowanie ścian i su-
fitów. To nie najdroższa inwe-
stycja, a z pewnością sprawi, że 
poczujemy się lepiej w naszych 
mieszkaniach.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie zde-
cydowaliśmy się na usługę fachow-
ców i sami postanowiliśmy pomalo-
wać ściany w swoim domu, warto 
pamiętać o kilku istotnych kwe-
stiach. Zanim zaczniemy działać, na-
leży upewnić się, że wałek lub pę-
dzelek, który będzie służył nam do 
pracy nie gubi włosia, jest oczysz-
czony z kurzu, brudy czy ewentual-
nych resztek farby. Taki wałek najle-

piej przed malowaniem namoczyć 
w wodzie i odsączyć. Można rów-
nież przeciągnąć go po czystej, lecz 
chropowatej powierzchni w celu 
usunięcia luźnego włosia. Zapobie-
gniemy dzięki temu pozostawianiu 
takich resztek na ścianie.  Jeżeli de-
cydujemy się na malowanie sufitu, 
koniecznie pamiętajmy o podsta-
wowych zasadach. 

Malowanie rozpoczynamy od 
narożnika przy oknie lub w pobli-
żu źródła światła. Linię pomiędzy 
sufitem a ścianą, najlepiej malo-
wać niedużym pędzlem. Powstałe 
smugi należy wygładzić wałkiem. 
Resztę powierzchni z powodze-
niem możemy pomalować przy 
użyciu szerokiego wałka. Aby unik-
nąć nieestetycznych smug, powin-
niśmy malować naprzemienne pa-
sy – od jednej krawędzi do drugiej. 

Pamiętajmy, aby pod żadnym po-
zorem nie nanosić kolejnej war-
stwy, dopóki nie wyschnie po-
przednia. Jeżeli nie zastosujemy 
się do tej zasady, możemy przyczy-
nić się do odklejenia wcześniej 
nałożonej farby. Stosujmy się do 
wytycznych, które znajdują się na 
opakowaniach farb i wskazują 
czas schnięcia. 

Sufit jest najbardziej wymaga-
jący, jednak przy ścianach musimy 
zachować taką samą staranność. 
Małym pędzelkiem malujemy kra-
wędzie i miejsca trudno dostępne 
dla wałka. Stosujemy tę samą za-
sadę, jak przy suficie – zaczynamy 
od miejsca ze źródłem światła. 
Malowanie powinno przebiegać w 
sposób naprzemienny – prefero-
wane jest sunięcie wałkiem w 
kształt litery V, a potem pionowe 
zamalowywanie z góry na dół. Sta-
rajmy się nie dociskać wałka. Naj-
lepiej, jeżeli nasze pociągnięcia 
będą jak najdłuższe. Ścianę należy 
pozostawić do wyschnięcia, zanim 
rozpoczniemy nakładanie w ten 
sam sposób drugą warstwę. Nie 
róbmy przerw „w połowie ściany”. 
Może to skutkować odznaczenia-
mi się starszych warstw na całej 
powierzchni. Nie strońmy też od 
przyborów malarskich, takich jak 
taśma ochronna – ona może nam 
zachować odpowiednią czystość  
i estetykę pracy. 

Paula Nogaj

Letnie odświeżanie wnętrz

Kilka prostych zasad 
malowania
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n  AUDI A3 1.8 E, rok prod. 1999 7.900 zł

n  CHEVROLET AVEO 1.2 E, zakup 2012, kraj., I-wł. 13.900 zł

n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n  BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,  
rok prod. 2001 6.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  

rok prod. 2017, 9-osobowy
69.900 zł

netto

n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  
polski salon 47.900 zł

n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 2.800 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016 32.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002 5.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010 22.900 zł

n HONDA CIVIC 1.4 E, rok prod. 2006 19.900 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999 1.500 zł
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n TOYOTA RAV4  2.0 D, 4x4, zakup 2015, 
kraj., I – wł., serwis, F. VAT  69.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł

n SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010 18.900 zł

n VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005 15.900 zł

n TOYOTA COROLLA 1.6 E, zakup 2008, kraj., 
I – wł. 24.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

n TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 132 KM 47.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 10.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,  12.900-

15.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł. 33.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009 11.900 zł

n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 42.800 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 
 kraj., F. VAT 32.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007 42.900 zł

n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010 16.900 złMAZDA 6 2.0 E,  
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł., gwarancja,  
F-ra VAT

82.900 zł

PEUGEOT 308 T7   
1.6 E, rok prod. 2009

17.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,  
rok prod. 2009, kraj. 

18.900 zł

KIA CEED 1.4 D, 
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł.,serwis., gwarancja, 
F-ra VAT

43.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1.6 E, rok prod. 2007, 
120 tys. km, kraj.,  
I - wł.

24.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.7 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis.,  
F. VAT

29.900 zł

BMW X5 3.0 D, 
rok prod. 2014,  
kraj.,  I - wł.

169.900 zł

NISSAN MICRA 1.2 E,  
rok prod. 2016, kraj. 
I – wł., serwis 
F. VAT

26.900 zł

Inspekcja Transportu Drogowego

Nowy tachograf kontra metoda „na dziadka”

Inspektorzy z częstochow-
skiego oddziału Inspekcji 
Transportu Drogowego zatrzy-
mali kierowcę, który podczas 
jazdy korzystał z telefonu ko-
mórkowego. Jednak 200 zł man-
datu i 5 pkt karnych za ten wy-
bryk okazały się jego najmniej-
szym zmartwieniem. Tachograf 
wskazywał, że w nocy pojazd 
prowadził ktoś inny. Kontrolo-
wany twierdził, że „na nocnej 
zmianie” w prowadzeniu auta 
pomagał mu... dziadek. 

Patrol inspektorów z oddziału 
ITD pełnił służbę w Częstochowie 
przy drodze DK-1. Na wlocie do 
miasta typował do kontroli pojazdy 
jadące od strony Piotrkowa Trybu-
nalskiego. Jeden z nadjeżdżających 

kierowców rozmawiał przez telefon 
i nie używał przy tym zestawu gło-
śnomówiącego. 

Kierowca „na starcie” miał już 
więc pewnych 5 punktów karnych  
i mandat wysokości 200 zł.

Inspektorzy skontrolowali rów-
nież zapisy tachografu. - Z uwagi na 
fakt, że zatrzymany ciągnik siodło-
wy był nowy i został zarejestrowa-
ny niespełna miesiąc temu, był wy-
posażony w najnowszy typ tach-
ografu, tzw. tachograf inteligentny. 
Tachografy te m.in. rejestrują i za-
pisują więcej danych niż poprzed-
nie typy, co znacząco ułatwia kon-
trolę i analizę danych o aktywno-
ściach kierowców – informują in-
spektorzy. Zauważyli oni, że kilka 
godzin wcześniej pojazd prowadził 
inny kierowca, który – jak wyjaśnił 
kontrolowany mężczyzna – jest je-

go dziadkiem. Dzięki zapisom naj-
nowszego tachografu wiadomo by-
ło, gdzie ów dziadek wsiadł i gdzie 
wysiadł. - Oznaczało to, że w tych 
miejscach kontrolowany kierowca 
musiał odpowiednio wysiąść  
i znów wsiąść do ciężarówki. Miej-
sca te dzieliła odległość 370 km. 
Mężczyzna twierdził, że przemieścił 
się na taką odległość samochodem 
osobowym. To miało być wyjaśnie-
niem faktu, że jego karta nie była 
zalogowana w tachografie – rela-
cjonują inspektorzy.  Historia o ro-
dzinnej współpracy z dziadkiem na 
nocnej zmianie nie przekonała in-
spektorów. Dlaczego? Bo to ozna-
czało, że kontrolowany kierowca  
i tak – mimo pomocy dziadka – nie 
odebrał odpoczynku w minimalnie 
wymaganym wymiarze. Ponadto 
nie miał on żadnych zapisów od-
ręcznych o swojej aktywności pod-
czas rzekomego przejazdu samo-
chodem osobowym.

Ostatecznie kierowca przyznał 
się do nieuprawnionego wyjęcia 
swojej karty z tachografu podczas 
ostatniego załadunku oraz do tego, 
że nie ma wymaganego wypisu  
z zezwolenia na wykonywanie za-
wodu przewoźnika drogowego do 
swojego nowego pojazdu. Inspek-
torzy stwierdzili jeszcze naruszenie 
związane z jazdą bez przerwy. 
Wszczęto wobec przewoźnika po-
stępowanie zagrożone na chwilę 
obecną karą 4000 zł, ale wymiar tej 
kary może być większy wskutek 
prowadzonych przez organ dal-
szych czynności dowodowych.

Katarzyna Gwara

 zdj. ITD



Liczby, tabele, czy porównania 
nie zawsze przemawiają do wy-
obraźni kierowców i pieszych. 
Dlatego też każdego dnia - przez 
cały okres wakacji - policja pre-
zentuje bieżącą liczbę i lokaliza-
cję wypadków drogowych ze 
skutkiem śmiertelnym z ostat-
niej doby. Niestety z każdym 
dniem mapa jest coraz mniej 
przejrzysta - przybywają nowe 
punkty. 

Bieżąca aktualizacja, w tym 
zwłaszcza wizualizacja, ma na celu 
zwrócenie uwagi na skalę tragedii, 
do jakich dochodzi na polskich dro-
gach. Można ją znaleźć na stronie 
głównej policji oraz na stronach 
wszystkich komend. 

Wypadki drogowe zazwyczaj nie są 
przypadkiem. Prawie za każdym zdarzeniem 
kryje się niebezpieczne   zachowanie kierow-
cy lub pieszego. Wielu tragedii można byłoby 
uniknąć, gdyby przestrzegane były elemen-
tarne zasady ostrożności i bezpieczeństwa. 
Policjanci zwracają uwagę na proste, lecz 
niezwykle ważne zasady, które zwiększają 
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
! Respektuj przepisy ruchu drogowego, w 

szczególności w zakresie przestrzegania 
dozwolonych limitów prędkości, stanu 
trzeźwości korzystania z pasów bezpie-
czeństwa i właściwego przewożenia dzie-
ci w pojazdach

! Ogranicz do minimum rozmowy telefonicz-
ne, a w razie konieczności korzystaj z ze-
stawu głośnomówiącego. Rozmowa tele-
foniczna nawet przez urządzenia dozwolo-
ne dekoncentruje kierującego pojazdem

! Dostosuj   prędkość  do warunków atmos-
ferycznych, drogowych, swoich umiejęt-
ności oraz stanu psychofizycznego

! Sygnalizuj swoje manewry  na drodze z ta-
kim wyprzedzeniem i w taki sposób, by by-
ły widoczne dla innych uczestników ruchu

! Zawsze zwalniaj   przed przejściami dla 
pieszych, przystankami komunikacji pu-
blicznej oraz przed skrzyżowaniami

! Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów   
w rejonie przejść dla pieszych, przystan-
ków oraz na samych przejściach

! Obowiązkowo rób przerwy  w trakcie wie-
logodzinnych podróży

! Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny 
pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświe-
tlenie, poziom płynów eksploatacyjnych.

Katarzyna Gwara
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Nissan e-NV200

Poczta Polska wybrała 
auta elektryczne

Tylko w wakacje

Liczba wypadków rośnie 
w zastraszającym tempie

Pracownicy Poczty Polskiej będą 
wkrótce doręczać paczki przy pomocy 
Nissanów e-NV200,    elektrycznych sa-
mochodów dostawczych, które dołączą 
do pocztowej floty pojazdów jesienią te-
go roku.

Poczta Polska   wyłoniła dostawcę w prze-
targu na najem aut o  ładowności do 800 kg 
i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.   
Jest nim Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., 
który udostępni pocztowcom 20 Nissanów  
e-NV200.

–   Poczta Polska konsekwentnie realizuje 
program „Elektromobilność”. Po tym, jak w 
ubiegłym roku spółka przeprowadziła najwięk-
sze w Polsce testy aut elektrycznych, zapadła 
pierwsza decyzja dotycząca najmu takich sa-
mochodów - mówi Paweł Przychodzeń, wice-
prezes    zarządu ds. logistyki Poczty Polskiej.. 
Działania te wpisują się w przygotowany przez 
Ministerstwo Energii „Plan rozwoju elektromo-
bilności w Polsce”, który jest częścią „Planu na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Poczta włą-
czyła się w realizację tego programu i popula-
ryzuje wykorzystanie paliw alternatywnych w 
transporcie drogowym w Polsce  – dodaje.

Nissan e-NV200 jest wyposażony w silnik 
elektryczny o mocy 80 kW i baterię trakcyjną 
o pojemności 40 kWh, co umożliwi uzyskanie 
prędkości maksymalnej 123 km/h i zasięgu w 
jeździe miejskiej 301 km według cyklu WLTP. 
Pojazdy mogą być ładowane prądem prze-
miennym (ładowanie AC, także z gniazdka 
230V) lub prądem stałym („szybkie” ładowa-
nie DC). Ładowność pojazdu wynosi 742 kg, 
kubatura przestrzeni ładunkowej 4,2 m3. Po-
jazdy mają m.in. system hamowania odzysko-
wego (rekuperacyjnego) oraz wspomagania 
parkowania (kamera cofania z zintegrowanym 

lusterkiem bocznym kierowcy). Przestrzeń ła-
dunkowa na podłodze zostanie wyłożona wy-
kładziną antypoślizgową. Pojazdy będą w ko-
lorze białym, oznakowane logo Poczty Pol-
skiej, z zaprojektowanym oznaczeniem, że po-
jazd jest elektryczny.

Pozyskanie elektrycznych aut to nie tylko 
oszczędności w eksploatacji dla Poczty Pol-
skiej, ale przede wszystkim eliminacja emisji 
spalin i znaczące ograniczenie poziomu emi-
towanego hałasu, czyli działania przyjazne 
środowisku naturalnemu i mieszkańcom.

Spółka od 2018 roku przeprowadza naj-
większe w Polsce testy aut elektrycznych, 
dostępnych na krajowym rynku. W kwietniu 
ub. roku wzięły w nich udział auta siedmiu 
marek producenckich, o ładowności do 800 
kg. Kierowcy Poczty Polskiej przez trzy miesią-
ce sprawdzali m.in. właściwości jezdne (np. 
przyspieszenie, prędkość, hamowanie, zwrot-
ność), komfort jazdy i   ergonomię obsługi, 
sposób ładowania akumulatorów i   możliwą 
do przejechania liczbę kilometrów. W tym sa-
mym czasie, oprócz aut przetestowano rów-
nież różne rodzaje stacji ładowania użyczone 
przez ich właścicieli. W połowie maja zakoń-
czyły się kolejne testy samochodów   elek-
trycznych do 3.5 tony, tym razem o  ładowno-
ści powyżej 800 kg. Brało w  nich udział osiem 
aut marek dostępnych na polskim rynku. Nie-
dawno pocztowcy testowali ciągniki siodłowe 
zasilane gazem skroplonym LNG.

Poczta Polska jest największym operato-
rem logistycznym w kraju. Pracownicy Pocz-
ty Polskiej mają do dyspozycji 6 tys. pojaz-
dów o ładowności 0,5-24 t, 30% pojazdów 
jest w wieku poniżej 4 lat. Ponad 30 tys. li-
stonoszy i kurierów dostarcza dziennie kilka 
milionów przesyłek.

Oprac. Katarzyna Gwara

 Audi A4 III (B7) 2.0 MPI Bezwypadkowy  
I-właściciel GWARANCJA, 2006
151508 km, 2.0 benzyna, kombi,szary 
metalik, automat VIN: 
WAUZZZ8E67A135423 Garażowany, 
sprowadzony, Pełne wyposażenie  
 
 22 900 zł

 Hyundai TUCSON, bezwypadkowy, Skóra 
Serwis, klimatronik, GWARANCJA 2007 
156109 km, 2.0 benzyna, niebieski metalik, 
141 KM
VIN: KMHJN81BP7U641224 
Garażowany, Pełne wyposażenie. STAN 
bardzo dobry.
 21 900 zł

 Renault Scenic III BOSE  110PS  
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima Skóra 
Navi 91.000km - Serwis GWARANCJA, 
2014, 91765 km, 1.5 diesel
110 KM. Garażowany. I  właściciel. 
Pene wyposażenie. Dokumentacja 
przebiegu prowadzona do samego końca.
 35 900 zł

 BMW SERIA 3 2.0D Zarejestrowany 
Bezwypadkowy Klima Skóra Navi 
GWARANCJA 24 m-ce, 2010, 206547 km
2.0 diesel, kombi, szary, 143 KM
VIN: WBAUT31060A877642
Garażowany, serwisowany w ASO.  
Pełne wyposażenie. II właściciel.Stan 
perfekcyjny!! 27 900 zł

 Mitsubishi Outlander II Lift 140PS 4x4 
OPŁACONY Bezwypadkowy Skóra 
Serwis GWARANCJA-24 m-ce, 2010
180109 km, 2.0 diesel, biały, 140 KM, 4x4
VIN: JMBXJCW8WAF501738
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Ostatni przegląd przy 
163.966km. 33 900 zł

 Renault Trafic II Long  9-Osób  
OPŁACONY Bezwypadkowy Klima 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2010
254391 km, 2.0 diesel, złoty 
VIN: VF1JLBMB6AY344914
Bogate wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 36 900 zł

 Opel Insignia Cosmo, OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klima Navi Xenon 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2011
197537 km, 2.0 diesel, kombi, srebrny, 
130. Garażowany.  
Pełne wyposażenie
I właściciel od nowości. Stan idealny.
 30 900 zł

 Citroen C4 PICASSO Bezwypadkowy 
GWARANCJA 24 m-ce, 2013, 195267 1.6 
diesel, szary metalik, 112 KM. Pełne 
wyposażenie, I właściciel 
STAN BARDZO DOBRY
 
 
 24 900 zł

 Skoda Fabia II 1,4MPi 86ps 
Bezwypadkowy ELEGANCE Klimatronik 
Szyber Serwis WZOROWY, 2009, 
189799 km, 1.4 benzyna, kombi, czarny
VIN: TMBJC65JX93168076
Garażowany, Na gwarancji, I właściciel. 
Stan bardzo dobry
 17 900 zł

 Peugeot 4007 2.2D 156PS OPŁACONY 
Bezwypadkowy Skóra Serwis 
GWARANCJA 24 m-ce, 2009, 174342 km,
2.2 diesel, szary, 156 KM, 4x4, 7 miejsc
VIN: VF3VV4HNH9U902269
Garażowany, I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Przygotowany do jazdy.
 26 900 zł

 Ford Kuga Titanium, 140PS, OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Serwis VIP 
GW24 m-ce, 2014, 161814 km, 2.0 diesel, 
czarny metalik, 140 KM
Garażowany. Stan bardzo dobry.  
Pełne wyposażenie. Przegląd techniczny 
przy przebiegu 143.948km. I właściciel od 
nowości. STAN IDEALNY. 53 900 zł

 Volkswagen Sharan II OPŁACONY 
Bezwypadkowy Klimatronik Skóra Navi 
Serwis VIP GWARANCJA 24 m-ce, 2011
188197 km, 2 diesel, kombi, czarny, 140 KM
Garażowany. I właściciel. Pełne 
wyposażenie. Przegląd techniczny przy 
przebiegu 155.661km.
 41 900 zł

Oferta wybrana z 23 sierpnia 2019 r.

https://secure.sitebees.com/ctru/dYrQgw-gKI0Z_2A-Aqe8rA
https://secure.sitebees.com/ctru/dYrQgw-gKI0Z_2A-Aqe8rA
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Już w najbliższą sobotę  
24 sierpnia Raków Częstocho-
wa zmierzy się z Lechem Po-
znań w ramach 6. kolejki PKO 
Ekstraklasy. Początek spotka-
nia zaplanowano na godzinę 
20:00 na stadionie GIEKSA  
w Bełchatowie, gdzie „Czerwo-
no-Niebiescy” rozgrywają swo-
je mecze domowe w rundzie je-
siennej 2019/2020.

W poprzedniej – 5. kolejce PKO 
Bank Polski Ekstraklasy Raków 

pokonał 2:1 Lechię Gdańsk. Bram-
ki dla częstochowskiej drużyny 
zdobyli Felicio Brown Forbes 
oraz Igor Sapała. Po sobotnim 
meczu z Lechem Poznań, przyj-
dzie czas na wyjazdowe spotka-
nie z Legią Warszawa. Zaplano-
wano je na 1 września. Departa-
ment Logistyki Rozgrywek zapre-
zentował również terminarz 8, 9, 
10 i 11 kolejki PKO Bank Polski 
Ekstraklasy, w których Raków 
Częstochowa mierzyć się będzie z 
Arką Gdynia (D), Piastem Gliwice 
(W), Wisłą Płock (D) i Pogonią 

Szczecin (W). -Czerwono-Niebie-
scy z drużyną z Gdyni zmierzą się 
w sobotę, 14 września o godzinie 
15.00. Spotkanie w Gliwicach od-
będzie się w piątek, 20 września 
o godzinie 18.00. Wisła Płock 
przyjedzie do Bełchatowa w so-
botę, 28 września o godzinie 
15.00, a na przebudowywanym 
stadionie im. Floriana Krygiera w 
Szczecinie podopieczni trenera 
Marka Papszuna zawitają w so-
botę, 5 października o godzinie 
15.00 – poinformował klub Ra-
ków Częstochowa. 

Częstochowa Trek Race to wy-
ścig, w których swoich sił spró-
bować będą mogli amatorzy. 
Można być pewnym, że zawody 
będą zorganizowane na najwyż-
szym poziomie. Odbędą się w 
niedzielę 15 września. Dyrekto-
rem sportowym wyścigu będzie 
Cezary Zamana, a jedną z gwiazd 
– wybitny kolarz Jens Voigt, 
uczestnik najważniejszych to-
urów na świecie. 

Celem wyścigu jest przede 
wszystkim popularyzacja i promo-
wanie kolarstwa szosowego oraz 
turystyki rowerowej, a także Czę-
stochowy jako miasta popularyzu-
jącego zdrowy tryb życia i aktywny 
wypoczynek. Ponadto wyłonieni 
zostaną najlepsi zawodnicy wyści-
gu Częstochowa Trek Race 2019. 
Organizatorem wydarzenia jest 
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony 
Szlak. W zawodach wziąć udział 
mogą osoby pełnoletnie i te, które 
ukończyły 16 rok życia – za pisem-
ną zgodą rodziców lub opiekunów 
prawnych. Aby zostać uczestnikiem 
zawodów, należy spełnić następu-
jące warunki: 
n dokonanie rejestracji za pomocą 

strony internetowej oraz dopeł-

nienie formalności w biurze za-
wodów lub dokonanie rejestracji 
w biurze zawodów i dopełnienie 
tam formalności.

n dokonanie opłaty startowej w wy-
sokości zgodnej z regulaminem

n podpisanie oświadczenia obo-
wiązującego podczas wyścigu 
Częstochowa Trek Race 2019.

Organizator zapewnia zawodni-
kom zabezpieczoną i oznakowaną 
trasę wyścigu,pamiątkowy imienny 
dyplom uczestnictwa w Częstocho-
wa Trek Race 2019, pomiar czasu, 
możliwość otrzymania swojego 
wyniku za pośrednictwem SMS po 
wcześniejszym podaniu numeru 
telefonu komórkowego podczas re-
jestracji, wyniki online dostępne na 
stronie imprezy i w biurze zawo-
dów, możliwość włączenia aplikacji 
Cyklometr - funkcji śledzenia za-
wodnika na trasie online, zapisu 
wyścigu w Cyklopedii, a także od-
tworzenia go w późniejszym czasie, 
ubezpieczenie NNW, zabezpiecze-
nie ratowniczo- medyczne, obsługę 
sędziowską, bufet regeneracyjny na 
mecie wyścigu, a także pomoc 
techniczną w trakcie wyścigu.  
Zmagania odbędą się w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych:

Dystans PRO Mężczyźni – Open:
kat. M20 (do 29 lat), 
kat. M30 (30-39 lat), 
kat. M40 (40-49 lat), 
kat. M50 (50 lat i więcej); 

Dystans ½ PRO Kobiety -Open:
kat. K18 (do 18 lat), 
kat. K20 (19-29 lat), 
kat. K30 (30-39 lat), 
kat. K40 (40-49 lat), 
kat. K50 (50 lat i więcej); 

Dystans ½ PRO Mężczyźni: 
kat. M18 (do 18 lat),  
kat. M20 (19-29 lat), 
kat. M30 (30 39 lat), 
kat. M40 (40-49 lat), 
kat. M50 (50-59 lat),  
kat. M60 (60-64 lat), 
kat. M65 (65-69 lat), 
kat. M70 (70 lat i więcej). 
W sobotę 14 września od godz. 

10:00 do godz. 16:00 będzie możli-
wość zapisania się w biurze zawo-
dów. W niedzielę natomiast taką 
możliwość będą mieć zaintereso-
wani od godziny 8:00 do godziny 
11:30. W samo południe nastąpi 
start dystansu Pro, o 12:05 start dy-
stansu ½ Pro. Dekoracje rozpoczną 
się o godzinie 14:30. Szczegóły wy-
darzenia i regulamin dostępne są 
na stronie internetowej:
https://www.tour.zamanagroup.
pl/?news=515 

W drodze losowania par 1/32 
finału Totolotek Pucharu Pol-
ski Raków Częstochowa zmie-
rzy się na wyjeździe z Chojni-
czanką Chojnice, która obecnie 
zajmuje 4. miejsce w Fortunie 1 
Ligi. Mecz odbędzie się w ostat-
nich dniach września – dokład-
na data zostanie podana w naj-
bliższym czasie.

W rozgrywkach 1/32 finału Toto-
lotek Pucharu Polski gospodarzami 
meczów są drużyny występujące w 
niższej klasie rozgrywkowej. W sy-
tuacji, kiedy drużyny występują w 
tej samej klasie rozgrywkowej, go-

spodarzami są kluby, które podczas 
losowania danej pary zostały wylo-
sowane jako pierwsze – wyjaśnia 
klub Raków Częstochowa i dodaje - 
W rozgrywkach wystąpi: – 16 klu-
bów z PKO Ekstraklasy – 18 klubów 
z Fortuna 1 Ligi – 10 klubów z II li-
gi (bez beniaminków i drużyn  
z miejsc 11-18 z sezonu 2018/2019) 
– 4 zwycięzców rundy wstępnej 
(drużyny II ligi z miejsc 11-18 z se-
zonu 2018/2019 po rozegraniu  
1 meczu) – 16 zdobywców Pucharu 
Polski w WZPN w sezonie 
2018/2019. 3 miliony złotych z puli 
nagród, która łącznie wynosi 6 580 
000 złotych otrzyma zwycięzca tur-
nieju. Stawka jest zatem wysoka. 

Wszyscy sympatycy tenisa 
mają jeszcze szansę, ab  y zapi-
sać się do udziału na Otwar-
tych Mistrzostwach Częstocho-
wy w Tenisie. Odbędą się one 
na Miejskich Kortach Teniso-
wych w dniach 30 sierpnia –  
1 września (dzieci i młodzież) 
oraz 2 września – 20 września 
(seniorzy). Organizatorami 
wydarzenia jest Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Czę-
stochowie oraz Szkoła Tenisa 
GEM. 

Przypomnijmy, że zgłoszenia 
można dokonywać m.in. mailowo 
na adres korty.3maja@mosir.pl, 
telefonicznie pod numer 605 
475 548 lub na Miejskich Kor-
tach Tenisowych: - dzieci i mło-
dzież - do 27 sierpnia 2019 roku 
do godziny 12:00, - seniorzy - do 
29 sierpnia 2019 roku do godzi-
ny 12:00. Szczegółowy regulamin 
i informacje dostępne są na stro-
nie Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Częstochowie. Rów-
nież harmonogramy gier będą do-
stępne na stronie www.mosir.pl  

i na Miejskich Kortach Teniso-
wych. -W kategoriach „dzieci  
i młodzież” system rozgrywek 
oraz formuła spotkań uzależnio-
ne będą od ilości zgłoszonych 
zawodników (zawodniczek)  
i ustalone zostaną po zamknięciu 
listy zgłoszeń. W kategorii „se-
niorzy” w zależności od ilości 
zgłoszeń, Mistrzostwa rozgrywa-
ne będą systemem pucharowym 
w formule dwóch pełnych setów 
+ super tie-break lub system gru-
powo-pucharowym – informuje 
organizator. 

Grand Prix Skandynawii roze-
grane na torze w Malilli zakoń-
czyło się zwycięstwem Fredrika 
Lindgrena. Na podium stanął 
również inny żużlowiec często-
chowskiego Włókniarza – Leon 
Madsen. Trzecie miejsce przy-
padło Polakowi – Maciejowi Ja-
nowskiemu.

Miniony tydzień był niezwykle 
owocny dla zawodników forBET 
Włókniarza Częstochowa. Jakub Miś-
kowiak wywalczył pierwsze miejsce 
w finale Młodzieżowych Indywidual-
nych Mistrzostwach Polski. W Tarno-
wie startował również drugi z repre-
zentantów Lwów -  Michał Gruchalski,  
który  z dorobkiem 7 punktów sklasy-
fikowany został na   9. miejscu. Obaj 

juniory w Gorzowie zdobyli złoty me-
dal w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski Par Klubowych. Duet Jakub Mi-
śkowiak oraz Michał Gruchalski uzy-
skali 22 punkty.  Po tych osiągnię-
ciach kolejne dobre wieści nadeszły 
do klubu - dwa pierwsze miejsca 
zdobył bowiem   Fredrik Lindgren   
oraz   Leon Madsen w Grand Prix  
w Malilli. W szwedzkiej rundzie SGP 
w biegu finałowym Lindgren w po-
konanym polu oprócz Madsena po-
zostawił również Macieja Janowskie-
go i Artioma Łagutę. We wczoraj-
szych zawodach udział wziął rów-
nież trzeci z naszych zawodników   
Matej Zagar. Słoweniec zawody 
ukończył na 8. miejscu zdobywając  
7 punktów – poinformował klub 
Włókniarz Częstochowa. 

Awizowane składy:

forBET Włókniarz 
Częstochowa
1. Leon Madsen
2. Paweł Przedpełski
3. Adrian Miedziński
4. Fredrik Lindgren
5. Matej Zagar
6. Jakub Miśkowiak
7. Michał Gruchalski

truly.work Stal Gorzów  
9.  Szymon Woźniak
10.  Peter Kildemand
11.  Krzysztof Kasprzak
12. Anders Thomsen
13. Bartosz Zmarzlik
14. Kamil Pytlewski
15. Rafał Karczmarz
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6. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy

Raków Częstochowa zmierzy 
się z Lechem Poznań

We wrześniu

Częstochowa Trek Race

XIV runda PGE Ekstraligi

ForBET Włókniarz 
Częstochowa vs. Truly.

work Stal Gorzów
Mecz w ramach XIV rundy 

PGE Ekstraligi pomiędzy  truly.
work Stal Gorzów  a ekipą  for-
BET Włókniarza Częstochowa 
odbędzie się w najbliższy pią-
tek 23 sierpnia. Początek spo-
tkania rozpocznie się punktu-
alnie o godz. 18:00. 

Wiadomo już, że zarówno Włók-
niarz, jak i Stal Gorzów w tym poje-
dynku wystartują w swoich możli-
wie najsilniejszych zestawieniach. 
Poprzedni mecz Lwów z MRGAR-
DEN GKM Grudziądz zakończył się 
zwycięstwem częstochowskiej eki-
py. Był to niezwykle ważny mecz, 
który dał Włókniarzowi wygraną za 
trzy punkty i tym samym awans do 
fazy play off. 

1/32 Totolotek Pucharu Polski

Rywalem Rakowa 
będzie Chojniczanka 

Chojnice

Zapisy wciąż trwają

Otwarte Mistrzostwa 
Częstochowy  

w Tenisie

Grand Prix w Malilli

Częstochowscy żużlowcy  
z medalami

Kolumnę opracowała Paula Nogaj

https://www.tour.zamanagroup.pl/?news=515
https://www.tour.zamanagroup.pl/?news=515


16. PIĄTEK-NIEDZIELA, 23-25 SIERPNIA 2019 ROZRYWKA

POZIOMO: 1) opera Verdiego z królem Babilonii; 2) firanka do połowy 
okna; 3) pożyteczne mokradło; 4) łączenie różnych elementów w całość; 
5) wytwór pracy artysty; 6) podobna do kompasu; 7) nie poziomo; 8) sery 
z podhala; 9) odcień niebieskiego; 10) pieśń żeglarska; 11) stolica depar-
tamentu Jutiapa w Gwatemalii; 12) wytworny mężczyzna; 13) japońska 
sztuka walki; 14) nacisk w wymowie; 15) dokuczliwe owady; 16) dopisuje 
głodnemu; 17) mieszkanka Syrii; 18) właściwie Valadon, francuski 
malarz i grafik; 19) chiński miś; 20) samuraj bez pana; 21) rodzaj ostrze-
żenia, przestrogi; 22) ma go interesant; 23) zespół urządzeń pomiaro-
wych; 24) klamoty, starocie; 25) skupienie gazu i pyłu wokół gwiazd; 
26) kuchenna siekiera; 27) Neruda i Picasso; 28) z kapturem ale bez 
rękawów; 29) placówki medyczne; 30)  jeden z głównych portów Morza 
Czarnego; 31) stare i cenne meble; 32) aktor występujący w tragedii; 
33) bezżeństwo duchownych; 34) słynna pustynia w Chile

PIONOWO: 1) sypią się z makówki; 13) zły sen; 15) kamizelki ratunko-
we; 25) stolica Rosji; 27) rybna lub do zębów; 35) do mięsa lub do 
golenia; 36) liczba o wratości poniżej zera; 37) typ pamięci komputero-
wej; 38) z kodem na kopertach; 39) gaz musztardowy; 40) ukrywanie 
prawdy; 41) miejsca z wodą dla zwierząt; 42) spudłować; 43) siedziba 
władz powiatu; 44) alkohol etylowy; 45) np. prześladowcza; 46) pogardli-
wie o Niemcu; 47) tanie irlandzkie linie lotnicze; 48) automaty z pieniędz-
mi; 49) jubilerska jednostka; 50) targowisko inaczej; 51) miejsce urodze-
nia Plutarcha; 52) kolor kardynałów; 53) drobna rana naskórka; 54) 
opowieść dla dziecka; 55) mała Tatiana; 56) szkockie góry, najwyższe w 
Wielkiej Brytanii; 57) modyfikacja samochodu; 58) kolekcjoner, zbieracz; 
59) narzędzie do kopania; 60) ambulans; 61) partia Roberta Biedronia; 
62) kolorowe okno w Kościele; 63) podłużne ciastko z bitą śmietaną; 
64) jednoosobowe sanki wyścigowe; 65) szkocki klub piłkarski z 
Glasgow; 66) zwolennik taoizmu

Krzyżówka nr 8 z hasłem
Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrodę - niespodziankę! Rozwiązania można przesyłać

na adres email:
konkursy@zycieczestochowy.pl
do dnia 29.08.2019r.

 Nagrodę - niespodziankę  za krzyżówkę nr 7 z dnia  16 sierpnia wygrywa pan Aleksander Skórkowski
Zapraszamy po odbiór nagrody do redakcji „Życia Częstochowy i Powiatu” przy Al. NMP 51 w terminie 7 dni.


