
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstocho-
wie na oddziale pediatrycznym powstały specjalne biblioteki. Projekt 
udało się zrealizować dzięki współpracy Fundacji Zaczytani.org oraz 
Galerii Jurajskiej. Uroczyste odczytanie pierwszej bajki ze zbiorów Za-
czytanych Biblioteczek uświetniła jedna z Ambasadorów Fundacji – 
Katarzyna Kach Błażejewska. 

Ciąg dalszy na str. 4

Związki zapowiadają  protest

Sąd ogłosił upadłość ISD Huty Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstocho-
wie  ogłosił upadłość ISD Huty 
Częstochowa, wyznaczając 
syndyka.   Kupnem zakładu w 
formule  pre-pack  zaintereso-
wane były dwie firmy. Sąd jed-

nak uznał, że są one niewiary-
godne. Związki zawodowe ze 
zdumieniem i rozgoryczeniem 
przyjęły tę decyzję. Na ponie-
działkowy poranek zapowia-
dają akcję protestacyjną.

Przypomnijmy, sytuacja huty 
zmienia się dynamicznie na nie-
korzyść pracowników i miasta 
Częstochowy. Kilka tygodni temu 
właściciel złożył wniosek o upa-
dłość trzech   spółek - ISD   Huta 
Częstochowa,   ISD   Polska i   ISD   

Trade. To przekreśliło szansę na 
pozyskanie jednego z potencjal-
nych inwestorów. Sąd Rejonowy 
w Częstochowie przychylił się do 
tego wniosku i z dniem 4 wrze-
śnia wyznaczył syndyka. Związki 
zawodowe nie kryją rozgorycze-
nia. - Nowa procedura w prawie 
upadłościowym została wpro-
wadzona właśnie po to, aby w 
przypadku przedsiębiorstwa, któ-
re wpadło w kłopoty finansowe, 
możliwie szybko i bezboleśnie 
dla załogi i samego przedsiębior-
stwa, umożliwić kontynuację jego 
działalności przez nowego wła-
ściciela, który z dyskontem ure-
guluje zobowiązania poprzednika 
wobec wierzycieli – mówią związ-
kowcy. Kupnem zakładu w formu-
le  pre-pack  zainteresowane były 
dwie firmy – obie proponowały 
245 mln złotych. - Były to zdecy-
dowanie lepsze i korzystniejsze 
propozycje niż decyzja podjęta 
przez sąd. Nikt myślący rozsąd-
nie, wykazując troskę o los blisko 
pięciu tysięcy pracowników huty i 
spółek zależnych oraz ich rodzin, 
nie przyjmował do świadomo-
ści myśli, że sąd zdecyduje się 
odrzucić obie propozycje, które 
finalnie opiewały na kwoty prze-
wyższające wartość rynkową fir-
my z wyceny biegłego sądowego.  
Stojąc w obliczu zwykłej likwi-

dacji, jesteśmy zszkodowani tym,   
jaki rozmiar społecznej tragedii 
może się rozegrać. Syndyk nie 
ma żadnych zobowiązań wobec 
pracowników – wręcz przeciwnie, 
może zwolnić każdego bez oglą-
dania się na jakiekolwiek reguły 
ochronne. Jeżeli zdecyduje się na 
zwolnienie prawie całej załogi, 
aby zminimalizować koszty likwi-
dacji, ziści się najczarniejszy sce-
nariusz – podkreślają związkowcy. 
Sąd uznał jednak, że postawienie 
zakładu w stan upadłości, a potem 
ewentualne sprzedanie majątku 
daje możliwość uzyskania wyższej 
ceny. Jednocześnie w tym samym 
postanowieniu sąd oddalił wnio-
ski o sprzedaż w trybie  pre-pack. 
Dlaczego? - W przypadku jedne-
go z podmiotów –   Corin   Invest-
ments  – sąd uznał, że nie spełnia 
on warunków formalnych, bo nie 
jest wierzycielem spółki. Przedsta-
wiona umowa cesji wierzytelności 
zdaniem sądu budzi wątpliwości 
– mówi Dominik Bogacz, rzecznik 
prasowy Sądu Okręgowego w Czę-
stochowie. - W przypadku drugie-
go oferenta – firmy   Sunningwell   
International  Polsla  – sąd uznał, 
że stosownie do opinii nadzorcy 
sądowego możliwe jest uzyskanie 
wyższej ceny w trybie upadłości 
likwidacyjnej. 

 u Czytaj dalej na str.3
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Można już  składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji. Stosowny formularz (ZUS ESUN) jest już dostępny 
we wszystkich placówkach ZUS i na stronie internetowej. Uprawnionych do tego 
świadczenia może być około 850 tys. osób w kraju, a w województwie śląskim po-
nad 100 tys. osób. 

Ciąg dalszy na str. 3

Ruszyło głosowanie na zadania, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego. Jak co roku wybieramy zadania zarówno ogólnomiejskie, jak  
i dzielnicowe. Wybieramy spośród ponad 400 projektów. Do wydania jest 9,5 milio-
nów złotych. 

 Ciąg dalszy na str. 5

Na Parkitce

Pediatria  
czyta dzieciom

OGŁOSZENIE
Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED, Oddział w Częstochowie

zatrudni
SEKRETARKĘ MEDYCZNĄ

Wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce medycznej
CV przesyłać prosimy na adres:  karolina.witkowska@nu-med.pl

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o. oddział w Częstochowie
ul. Warszawska 30
42-202 Częstochowa
Rejestracja: tel. 34 399 47 00
www.nu-med.pl

Poradnia Onkologiczna 
czynna pn-pt w godz. 8:00-20:00

Oddział Chemioterapii Jednodniowej
Szpital Onkologiczny

• leczenie na podstawie umowy z NFZ

Można już składać

Wnioski o 500+ dla osób 
niesamodzielnych

Głosowanie ruszyło

Wydaj  
miejskie pieniądze
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Dokończenie ze str. 1
Firma nie przedstawiła też gwarancji zapłaty należności, 

a co za tym  idzie, nie wykazała,   że dysponuje rzeczony-
mi 245 milionami – wyjaśnia Dominik Bogacz. Strony mają 
prawo wnieść odwołanie od tej decyzji (mają na to siedem 
dni od dnia ogłoszenia decyzji). W takiej sytuacji zażalenie 
rozpatrywać będzie Sąd Okręgowy w Częstochowie. - Jedno-
cześnie sąd podjął czynności w sprawie ewentualnej dzier-
żawy przedsiębiorstwa. Wpłynęły dwie oferty. Na poniedzia-
łek sąd wyznaczył posiedzenie w przedmiocie wysłuchania  
oferentów  co do  dzierżawy - podsumowuje  Dominik Bo-
gacz. Takie rozwiązanie z kolei nie podoba się związkom 
zawodowym. Dlatego też zapowiadają akcję protestacyjną 
– załoga huty spotka się przed siedzibą sądu w poniedział-
kowy poranek. Być może pojawią się też pracownicy spółek 
współpracujących z hutą. Aktualny stan zatrudnienia w czę-
stochowskiej hucie wynosi 1188 osób. 

Katarzyna Gwara

 zdj. Katarzyna Gwara
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Nowy szpital onkologiczny 
w Częstochowie

Red.: Onkologia przy 
Warszawskiej 30 to nie 
nowość 

Izabela Grenda - dyrektor Specjali-
stycznego Szpitala Onkologiczne-
go NU-MED : Istotnie w tym miejscu 
była poradnia onkologiczna z oddzia-
łem szpitalnym oraz gabinety specjali-
styczne i inne. Miejsce to miało grupę 
pacjentów, którzy w pewnym momen-
cie zostali sami sobie. Dlatego Specja-
listyczny Szpital Onkologiczny NU-MED 
z siedzibą w Tomaszowie Mazowiec-
kim, przejął placówkę, tworząc w tym 
miejscu swój oddział. Mamy umowę  
z Narodowym Funduszem Zdrowia, re-
alizujemy pakiet onkologiczny, leczymy 
w ramach publicznego finansowania, 
ubezpieczony pacjent, nie ponosi kosz-
tów terapii. 

Red.: To jedyny powód,  
dla którego zainteresowa-
liście się Częstochową?

Izabela Grenda: Nie, są jeszcze inne. 
Ten najistotniejszy to rosnąca lawi-
nowo zachorowalność na nowotwory 
w powiecie częstochowskim oraz w 
Częstochowie. Z danych Krajowego 
Rejestru Nowotworów płyną niepokoją-
ce wnioski. Przeanalizowaliśmy okres  
15 lat, od 2001 do 2016 roku, dzieląc 
na poszczególne pięciolecia. W latach 
2001-2006 było 6071 zachorowań,  
w latach 2007-2011 było 6097 za-
chorowań, czyli porównywalnie.  
Lata 2012-2016 to znaczny wzrost 
zachorowań bo aż 7762! czyli po-
nad półtora tysiąca więcej! Pa-
cjenci z tego terenu muszą mieć 
szybki dostęp do diagnostyki  
i leczenia onkologicznego. 

Red.: Jak leczycie przy 
Warszawskiej 30? 

Izabela Grenda: Mamy poradnię on-
kologiczną, do której nie trzeba mieć 
skierowania, wystarczą wskazania z ba-
dań diagnostycznych, nawet podstawo-
wych. Pacjent skierowany do leczenia, 
poddawany jest chemioterapii w trybie 
ambulatoryjnym, bądź szpitalnym. Ten 
pierwszy, to podanie leku w oddziale 
jednodniowym, skąd pacjent wraca do 
domu i przychodzi w kolejnym wyzna-
czonym terminie. Pacjenci wymagający 
stałej opieki medycznej, kierowani są na 
oddział szpitalny, gdzie przebywają do 
momentu poprawy stanu zdrowia.

Red.: Kto leczy pacjentów? 
Izabela Grenda: Trzon naszej kadry 
medycznej to zespół onkologów kli-
nicznych z Częstochowy, którymi kie-
ruje dr n. med. Barbara Huras. Zespół 
lekarski wzmacniają także lekarze  
z ośrodków naszej Grupy. Tu trzeba 
dodać, że Oddział Częstochowski pod 
szyldem Specjalistycznego Szpitala 
Onkologicznego NU-MED, ma dostęp 
do leczenia kompleksowego. Grupa 
NU-MED ma dwie kliniki w pobliżu 
Częstochowy: Tomaszów Mazowiec-
ki oraz Katowice, obie z radioterapią  
i brachyterapią. Współpracujemy tak-
że ze szpitalami wyspecjalizowanym  
w zabiegach chirurgii onkologicznej.  
To bardzo ważne, bo w onkologii często 
stosuje się leczenie skojarzone, łączą-
ce kilka metod. Nasz „częstochowski” 
pacjent nie musi szukać na własną rękę 
szpitala z chirurgią, czy radioterapią.

*/jast/*

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED
Oddział w Częstochowie
ul. Warszawska 30  
42-202 Częstochowa     

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED  
w Częstochowie leczy pacjentów bezpłatnie w ra-
mach zawartej umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

Poradnia Onkologiczna zapewnia opiekę lekarską na każdym etapie leczenia  
onkologicznego, od momentu podejrzenia choroby nowotworowej, podczas lecze-
nia przyczynowego, a także później, tj. po zakończeniu procesu terapeutycznego.
Wizyta w Poradni Onkologicznej nie wymaga skierowania. Wskazane jest jed-
nak, by zgłaszający się do Poradni Onkologicznej pacjent miał ze sobą wyniki 
badań diagnostycznych .

Jak leczymy?
n Radioterapia - czyli napromienianie - urządzenia wytwarzają promieniowanie jonizują-

ce niszczące komórki nowotworowe.
n Chemioterapia - jest to metoda leczenia polegająca na podaniu pacjentowi cytostaty-

ku – preparatu farmakologicznego. Podanie może być doustne bądź dożylne.
n Brachyterapia - to odmiana radioterapii polegająca na umieszczeniu środka promie-

niotwórczego  w miejscu występowania komórek nowotworowych.
n Gamma Knife - nóż gamma to urządzenie stosowane w chirurgii wewnątrzczaszkowej
n Chirurgia onkologiczna - polega na usunięciu guza nowotworowego, bądź innego frag-

mentu tkanki, zaatakowanej przez komórki nowotworowe, poprzez zabieg chirurgiczny.
n Diagnostyka wstępna: np. morfologia, fiberoskopia, kolonoskopia , gastroskopia, USG, 

RTG, tomagrafię komputerową, rezonans magnetyczny.
n Diagnostyka pogłębiona to np. biopsja – pobranie do badań wycinka z tkanką, która 

może zawierać komórki nowotworowe.
n Badania kliniczne -na wizytę konsultacyjną w sprawie ewentualnej kwalifikacji do badań 

klinicznych, prosimy przywieźć ze sobą bloczki parafinowe z utrwalonym materiałem 
histopatologicznym .

n Programy lekowe -to świadczenie medyczne prowadzone jest z zastosowaniem wcho-
dzących na rynek, innowacyjnych substancji czynnych, których nie finansuje się  
w ramach innych gwarantowanych świadczeń

REJESTRACJA: 
34 399 47 00

Godz. otwarcia:
8.00 - 20.00

 zdj. Izabela Grenda

 zdj. NU-MED, Oddział Częstochowa

Związki zapowiadają  protest

Sąd ogłosił  
upadłość  
ISD Huty  

Częstochowa

Można już składać

Wnioski o 500+ dla osób 
niesamodzielnych

Dokończenie ze str. 1
Ustawa wchodzi w życie 1 paździer-

nika, wtedy też ZUS rozpocznie rozpa-
trywanie wniosków o nowe świadczenie. 
- Chociaż przepisy ustawy jeszcze nie 
obowiązują, nic nie stoi na przeszkodzie, 
by już teraz zbierać informację, czy po-
trzebną dokumentację do wniosku. Od  
2 września można składać w ZUS stosow-
ny wniosek. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, 
wątpliwości warto zasięgnąć wiedzy u 
ekspertów ZUS. Nasi pracownicy cały czas 
służą pomocą osobom zainteresowanym 
nowym świadczeniem - mówi Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego. 

Dla kogo 500+
Przypomnijmy, świadczenie to jest ad-

resowane do osób, które ukończyły 18 lat, 
mieszkają na terytorium Polski, są niezdol-
ne do samodzielnej egzystencji, a łączna 
wysokość dotychczasowych świadczeń 
pieniężnych finansowanych ze środków 
publicznych nie może przekraczać kwoty  
1 600 zł brutto.

- Niezdolność do samodzielnej egzy-
stencji będzie musiała zostać potwierdzo-
na stosownym orzeczeniem, które musi 
zachowywać swoją ważność w momencie 
zgłoszenia wniosku. Osoby, które nie mają 
takiego orzeczenia, po złożeniu wniosku 
o świadczenie zostaną skierowane na ba-
danie przez lekarza orzecznika ZUS. Orze-
czenie muszą mieć, także seniorzy, którzy 
ukończyli 75. rok życia i z racji wieku ZUS  
z urzędu przyznał im dodatek pielęgnacyj-
ny – zaznacza Beata Kopczyńska.

ZUS będzie również honorował wydane 
przed 1 września 1997 r. przez komisję le-

karską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia 
orzeczenia, zaliczające wnioskodawcę do 
I grupy inwalidów, które nadal zachowały 
swoją ważność (tj. nie upłynął okres, na jaki 
została orzeczona I grupa inwalidzka).

Tylko na wniosek
Świadczenie nie jest przyznawane  

z urzędu. Żeby je dostać trzeba złożyć 
wniosek (formularz ZUS ESUN), który 
można pobrać ze strony www.zus.pl lub w 
salach obsługi klienta ZUS. W formularzu 
należy podać dane osobowe oraz określić 
sposób wypłaty świadczenia. Trzeba także 
wskazać, czy i jakie świadczenia pieniężne 
finansowane ze środków publicznych do-
tychczas przysługują, jaka jest wysokość 
tych świadczeń oraz który organ je wypła-
ca. Dotyczy to także świadczeń z instytucji 
zagranicznych. 

Gdy brak orzeczenia
- Osoby, które nie mają  orzeczenia  

o niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji, do wniosku o świadczenie uzu-
pełniające, będą musiały dołączyć doku-
mentację medyczną oraz inne dokumenty 
mające znaczenie dla wydania takiego 
orzeczenia, np. kartę badania profilaktycz-
nego, dokumentację rehabilitacji leczni-
czej lub zawodowej oraz zaświadczenie o 
stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie 
wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem 
wniosku. Osoby posiadające orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnoprawności po-
winny je także dołączyć do wniosku - wy-
jaśnia rzeczniczka.

Maksymalnie 500 zł
Osobom, które nie są uprawnione do 

świadczeń pieniężnych finansowanych 
ze środków publicznych lub łączna kwo-

ta przysługujących im świadczeń nie 
przekracza 1100 zł, świadczenie uzupeł-
niające zostanie przyznane w wysokości 
500 zł miesięcznie. - W przypadku, gdy 
łączna wysokość świadczeń wypłacanych 
ze środków publicznych wynosi powyżej 
1100 zł, ale nie przekracza 1600 zł, wyso-
kość świadczenia uzupełniającego zosta-
nie obliczona jako różnica pomiędzy tymi 
kwotami. Przykładowo: osoba uprawnio-
na do emerytury w kwocie 900 zł, otrzy-
ma świadczenie uzupełniające w kwocie 
500 zł. Natomiast osoba, której emerytura 
przysługuje w kwocie 1300,00 zł, uzy-
ska  świadczenie uzupełniające w kwocie 
300,00 zł – wyjaśnia Beata Kopczyńska.

Do kryterium dochodowego przysługu-
jącego danej osobie uwzględniane będą 
świadczenia pieniężne finansowane ze 
środków publicznych. Przede wszystkim 
chodzi o emerytury bądź renty wypłaca-
ne przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej 
grupy zaliczają się również świadczenia  
z pomocy społecznej o charakterze innym 
niż jednorazowe, np. zasiłki stałe.

Czas na decyzję 
Decyzję w sprawie świadczenia uzupeł-

niającego ZUS wyda w ciągu 30 dni od wy-
jaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej 
do jej wydania. W ciągu pierwszych dwóch 
miesięcy od wejścia w życie tego przepisu 
ZUS będzie miał nieco wydłużony termin 
na wydanie decyzji - 60 dni. 

Świadczenie będzie przysługiwać od 
miesiąca, w którym zostały spełnione wa-
runki wymagane do jego przyznania, nie 
wcześniej niż od miesiąca, w którym zgło-
szono wniosek.

Oprac. Katarzyna Gwara



Jak skutecznie i w prosty spo-
sób zadbać o zdrowie? Czy jeste-
śmy skazani na większość cho-
rób cywilizacyjnych? Odpowie-
dzi na te i wiele innych pytań po-
znamy podczas wystawy „Expo 
Zdrowie”, która odbędzie się  
8 września na placu Biegańskiego. 

Celem wystawy jest zmniejszenie 
wśród mieszkańców miasta ilości 
typowych schorzeń podając prak-
tyczne wskazówki dotyczące ochro-
ny zdrowia i prowadzenia zdrowego 
stylu życia. Zdaniem organizatorów 
– Kościoła Adwentystów Dnia Siód-
mego (ul. Pułaskiego 21) – istnieje 
osiem głównych czynników od-
powiedzialnych za jakość zdrowia  
fizycznego, społecznego, psychicz-
nego i duchowego.

Wystawę zaplanowano w go-
dzinach 12.00 – 17.00.  Na odwie-
dzających na placu Biegańskiego 

czekać będzie kilka stanowisk.   
W programie jest szereg bezpłat-
nych badań. Będzie można między 
innymi zmierzyć poziom cukru, 
cholesterolu, tkanki tłuszczowej, 
sprawdzić wydolność płuc, poznać 
swój wiek biologiczny. Poza tym 
odbędą się degustacje zdrowej żyw-
ności. Nie zabraknie również lekarzy, 
którzy będą służyć poradami. Ho-
norowy patronat nad wydarzeniem 
objął prezydent miasta Krzysztof 
Matyjaszczyk. Osoby zainteresowane 
tematem zdrowego stylu życia mogą 
również wziąć udział w spotkaniach 
poświęconych zdrowiu, które orga-
nizowane są w każdą drugą środę 
miesiąca w Kościele Adwentystów 
Dnia Siódmego. Najbliższe odbędzie 
się 11 września. Prelegentem będzie 
zielarz Andrzej Wojtkowski, który po-
prowadzi wykład o ziołolecznictwie. 
Początek o godzinie 17.00.

Katarzyna Gwara
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Na Parkitce

Pediatria czyta dzieciom
Musical

Życie Maryi

Wójt zaprasza

Narodowe Czytanie 
w Poczesnej

W niedzielę

Bezpłatne badania  
na placu Biegańskiego

Dokończenie ze str. 1

Bajkoterapia w szpitalu
Organizatorem akcji jest Fundacja Zaczytani.org. Lo-

kalnie głównym partnerem jest Galeria Jurajska, któ-
ra wyszła z taką inicjatywą z okazji 10. urodzin. Cen-
trum handlowe namawia mieszkańców regionu do 
podzielenia się swoim księgozbiorami, a tym samym 
do stworzenia społecznych bibliotek działających na 
szpitalnych oddziałach. Akcja Zaczytane Biblioteczki 
to przede wszystkim realne wsparcie najmłodszych 
pacjentów szpitali, którzy dzięki historiom płynącym z 
bajek o różnorodnej tematyce mają szansę na wpro-
wadzenie elementu domowego ciepła do codziennej 

rekonwalescencji. –   Dobro najmłodszych pacjentów 
naszego szpitala zawsze było dla nas priorytetem. Wie-
rzymy, że dzięki tego typu akcjom, dzieci poczują się 
otoczone jeszcze większą troską, a przejście przez nie-
rzadko ciężką terapię stanie się jedynie epizodem, któ-
ry zapamiętają jako czas okraszony ogromem miłości 
i opieki, jaką chcemy przekazać swoim podopiecznym 
jako pracownicy Szpitala  – mówi  Barbara Halkiewicz, 
Kierownik Ośrodka Szkoleń i Promocji Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Zaczytane Biblioteczki działają nieco inaczej niż te 
tradycyjne – czytelnicy nie wypożyczają książek, lecz 
mogą zabierać je do domu. Fundacja natomiast będzie 
systematycznie uzupełniać księgozbiór. - Jestem zago-
rzałym czytelnikiem. Moja domowa biblioteczka liczy 
ponad półtora tysiąca książek – podkreśla Zbigniew 
Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego im. NMP w Częstochowie. - Jesteśmy bardzo 
dużym szpitalem. Niestety nakłady na ochronę zdrowia 
nie są na tyle wystarczające, aby móc sobie pozwolić na 
wszystko. Staramy się jednak robić, co w naszej mocy, 
aby dzieciom w szpitalu było, jak najlepiej. Liczymy na 
to, że moc bajkoterapii ułatwi zarówno najmłodszym, 
jak i ich rodzicom znalezienie siły na przejście przez 
ten trudny czas. Jesteśmy dumni, że możemy aktywnie 
wspomagać tak piękną inicjatywę, jaką jest promocja 
czytelnictwa, przez jednoczesne wspieranie rozwoju 
psychospołecznego naszych małych pacjentów Księgo-
zbiór z pewnością będzie uzupełniany również własny-
mi nakładami - zaznacza Zbigniew Bajkowski. 

Zbiórka do końca września
Księgozbiór będzie również uzupełniany o książ-

ki zbierane przez Galerię Jurajską. W ciągu zaledwie 
trzech dni udało się zebrać kilkaset pozycji. A zbiórka 
ma trwać miesiąc. Cel to 20 tysięcy lektur, z których 
skorzystać będzie mogło nawet 37 tys. osób! - Zgłosiła 
się do nas pani, która ma kilkaset książek i chciałaby je 
oddać. Potrzebuje tylko pomocy w transporcie – mówi 
Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii 
Jurajskiej. - Życie z książką jest dużo bardziej kolorowe. 
Nie ma nic lepszego niż kubek dobrego kakao, książka 
i kocyk. Tego uczmy naszych dzieci. Działalność Zaczy-
tanych jest nie do przecenienia – dodaje. Książki przez 
cały wrzesień można wrzucać do specjalnych kartonów, 
które stanęły na terenie Galerii Jurajskiej. Do akcji może 
przyłączyć się każdy. W podziękowaniu darczyńcy otrzy-
mają specjalne zakładki do książek. Ile książek można 
przynieść? Ile zdołamy unieść.

W akcję zaangażowana jest też grupa wolontariuszy, 
która w ramach projektu będzie czytać dzieciom bajki 
na oddziałach pediatrycznych przez cały okres trwania 
projektu. Każdy może wesprzeć tę inicjatywę poprzez 
dołączenie do Wielkiej Zbiórki książeczek dla dzieci, a 
także zgłaszając się jako wolontariusz w ramach cy-
klicznego czytania bajek na oddziałach pediatrycznych. 
Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie 
internetowej  www.zaczytani.org.

Katarzyna Gwara 

W Sali Papiejskiej na Jasnej 
Górze odbędzie się musical 
„Życie Maryi”. Wydarzenie za-
planowano na siódmego wrze-
śnia. Początek o godzinie 18.00. 
Współorganizatorem wydarze-
nia jest Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie. 

„Życie Maryi” to spektakl przed-
stawiający za pomocą muzyki  
i tańca życie Matki Bożej. Opo-
wiada o życiu Maryi, od momentu 
zwiastowania przez nawiedze-
nie świętej Elżbiety, narodzenie, 
ofiarowanie, odnalezienie Jezusa  

w świątyni jerozolimskiej, wesele  
w Kanie, nauczanie, drogę krzyżową, 
śmierć, zmartwychwstanie Jezusa i 
zesłanie Ducha Świętego. Musical 
został przygotowany przez zespół 
„Guadalupe” z Lublina, wspólnie ze 
Wspólnotą Najświętszego Imienia 
Jezus oraz gośćmi. Występuje w nim 
ok. 40 osób, w tym grająca na żywo 
orkiestra. Wstęp wolny.

Rezerwacja miejsc:
tel. 34 377 74 39  

(pn. – pt. 9:00 – 16:00)
e-mail:   

instytut.maryjny@jasnagora.pl
oprac. Katarzyna Gwara

Wójt gminy Poczesna, Krzysz-
tof Ujma, zaprasza na Narodowe 
Czytanie. Odbędzie się ono  
7 września w Przedszkolu w Hu-
cie Starej B (ul. Czysta 1). Począ-
tek o godzinie 12.00.

Podczas tegorocznej odsłony akcji 
Narodowe Czytanie para prezydenc-
ka zaproponowała do czytania „No-
wele polskie”. W sumie do wyboru 
było ponad sto pozycji. - Jest to wybór 
tekstów, których wspólnym mianow-
nikiem jest polskość w połączeniu  
z treściami uniwersalnymi, refleksją 
nad człowiekiem i społeczeństwem. 
Ich zwięzła forma idzie w parze  
z mistrzostwem stylu i plastyczno-
ścią, która pozostawia w umysłach 
czytelników niezapomniane wra-
żenia. (…) Dziś teksty te nie straciły 
nic ze swej aktualności. Uczą nas, 
że w życiu powinniśmy kierować się 
szlachetnością i solidarnością, że nie 
wolno nam stracić wrażliwości na 
ludzką krzywdę ani zapomnieć o na-
szej historii – napisał w specjalnym 
liście prezydent RP Andrzej Duda. W 
Przedszkolu w Hucie Starej B zgro-
madzeni będą mieli okazję wysłu-
chać „Katarynki” Bolesława Prusa. W 
rolę lektora wcieli się aktor Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie.  
 Katarzyna Gwara

Akcja   Narodowe Czytanie   orga-
nizowana jest przez prezydenta 
RP od 2012 roku. Została zainicjo-
wana wspólną lekturą „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza. W 2013 
roku w całej Polsce odbyło się 
czytanie dzieł Aleksandra Fredry, 
a podczas następnych edycji prze-
czytano kolejno:  Trylogię  Henry-
ka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bole-
sława Prusa. W 2016 roku Andrzej 
Duda i Agata Kornhauser-Duda 
rozpoczęli Narodowe Czytanie   
„Quo vadis”  Henryka Sienkiewicza 
w warszawskim Ogrodzie Saskim. 
W 2017 roku lekturą Narodowego 
Czytania było  „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego. W całej Polsce i za 
granicą dramat ten przeczytano 
w ponad 2000 miejsc. Rok temu 
natomiast akcja miała wyjątkowy 
charakter - w związku z jubile-
uszem 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości para prezy-
dencka zaprosiła do lektury „Przed-
wiośnia” Stefana Żeromskiego, a 
ponadto, przez cały rok, „Antologii 
Niepodległości” – specjalnie przy-
gotowanego na tę okazję zbioru 
powstałych na przestrzeni wieków 
utworów, zaliczanych   do kanonu 
polskiej literatury patriotycznej.

 Zdjęcia: Katarzyna Gwara



43-letni kierowca samochodu cięża-
rowego stracił prawo jazdy po tym, jak 
na drodze wojewódzkiej nr 906 w miej-
scowości Strzebiń doprowadził do koli-
zji zderzając się z osobowym volkswa-
genem. Jak się okazało, mężczyzna 
prowadził pojazd będąc w stanie po 
użyciu alkoholu.

Kierujący ciężarowym renault - 43-letni 
mieszkaniec powiatu lublinieckiego – nie 
zachował ostrożności i  najechał na tył po-
jazdu jadącego przed nim. Volkswagen był 
poważnie uszkodzony. Na szczęście jednak 
w zdarzeniu nikt z podróżujących osobówką 
nie odniósł obrażeń.

Policjanci skontrolowali stan trzeźwości 
uczestników kolizji. Okazało się, że sprawca 
kierujący samochodem ciężarowym prowadził 
pojazd znajdując się w stanie po użyciu alko-

holu. Nieodpowiedzialny mieszkaniec powiatu 
lublinieckiego już stracił prawo jazdy, a dodat-
kowo grozi mu grzywna oraz zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicznych.

Katarzyna Gwara

Już po raz szesnasty w naszym mie-
ście odbędzie się Noc Kulturalna. Wy-
darzenie zaplanowano na noc z 7 na 8 
września. W programie znalazło się 
około 100 wydarzeń.

Noc Kulturalna nie ma sobie równych, 
jeśli chodzi o rozmach i charakter. Coś dla 
siebie znajdą zarówno dorośli, jak i dzie-
ci (lub rodzice z dziećmi), osoby starsze i 
młodsze, osoby zainteresowane wydarze-
niami o wielkim formacie, jak i nieco mniej-
szymi, kameralnymi. Wybór atrakcji jest 
bardzo duży. Wśród wydarzeń, które znala-
zły się w programie można wskazać między 
innymi przedpremierowy koncert piosenek 
z lat 50. XX w. – Zaczarowany koń, występ 
sekstetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego, a 
także koncerty np. Kasi Lins, Vincenta Gro-
tesque, zespołów Santabarbara, Early Birds, 
Wedding Time Quartet czy nowohuckego 
wokalisty i producenta, ukrywającego się 
pod pseudonimem Bohater. Ten ostatni za-
prezentuje “live looping show”, znakomicie 
wpisujący się w charakterystyczne dla Nocy 
Kulturalnej działania performatywne. - Po-
dobnie zresztą jak łódzki duet Fisherhoyz, 
który przygotuje taperkę do radzieckiego 
filmu dokumentalnego Człowiek z kamerą 
filmową. Kinowy trop dopełniają jeszcze: 
maraton filmów Jima Jarmuscha czy też 
warsztaty dubbingu filmowego. Zresztą, 

okazji do zdobywania nowych umiejętno-
ści nie zabraknie, np. podczas warsztatów 
graficznych techniką linorytu, warsztatów 
tworzenia matryc drukarskich tą samą 
techniką czy też warsztatów rękodzielni-
czych z Kołem Gospodyń Wiejskich “Rudni-
czanki” - informuje Ośrodek Promocji Kul-
tury Gaude Mater, koordynator wydarzenia. 
- Jeśli jednak ktoś zamiast uczyć, woli się 
artystycznie zrelaksować, może spokojnie 
zajrzeć do Galerii Relax, gdzie przez całą 
Noc będą na czekać intrygujące działania 
performatywne. Osoby zainteresowane 
sztuką mogą jeszcze zajrzeć np. na wy-
stawę „In the land of gods and monsters” 
Maćka Mastalerza, finisaż wystawy Marka 
Nowaka “Ku gwiazdom”, a także wystawę 
sztuki ulicznej Kulturalny Złowiek 2. Jeśli  
o przestrzeń uliczną chodzi, to sprawdzi się 
znakomicie również do tego, co świadczy 
o specyfice Nocy Kulturalnej, czyli pokazu 
sztuczek ulicznych, bębniarskiego flashmo-
ba, podczas którego usłyszymy Pieśń Nocy 
Kulturalnej oraz Jam Session Graffiti, dzięki 
któremu zobaczymy na żywo, jak powstaje 
sztuka uliczna – zachęca Gaude Mater.

W tym roku za karnet, który upoważnia 
do wstępu na wszystkie wydarzenia pod-
czas Nocy Kulturalnej,  zapłacimy 17 złotych. 
Można go kupić stacjonarnie w Ośrodku 
Promocji Kultury i kilku innych punktach 
sprzedaży oraz  przez Internet  (wówczas 
trzeba pamiętać, by zdobyć opaskę, upraw-
niającą do wstępu), zarówno przed, jak  
i w trakcie imprezy.

Szczegółowe informacje i dokładny pro-
gram imprezy będzie można znaleźć na stro-
nie internetowej:  noc.czestochowa.pl  oraz 
na facebookowym profilu: 
facebook.com/NocKulturalnaCzestochowa/

Katarzyna Gwara

 zdj. KPP Lubliniec
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Budżet obywatelski cieszy się 

niesłabnącym zainteresowaniem 
wśród częstochowian i częstocho-
wianek. Świadczą o tym liczby: od 
2014 roku, w 5 edycjach budżetu 
obywatelskiego, zgłoszono ponad 
3,5 tysiąca projektów. - To 3,5 tysiąca 
pomysłów, co zmienić w Częstocho-
wie, aby była miastem jeszcze bar-
dziej przyjaznym i odpowiadającym 
potrzebom wszystkich mieszkanek 
i mieszkańców  – powiedział prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk.    -   W 
ciągu tych 5 edycji wybrano do re-
alizacji 541 zadań za łączną kwotę 
ponad 37 milionów złotych.

W efekcie powstały  place rekre-

acji ruchowej, place zabaw, boiska. 
Zagospodarowano wiele skwerów 
i terenów zielonych, odnowiono i 
doposażono wiele bibliotek. Odbyło 
się też wiele wydarzeń i warszta-
tów. W tramwajach działa darmowa 
sieć wi-fi, na Promenadzie pojawi-
ła się tężnia solankowa, wkrótce 
powstanie grill park, realizowany 
jest także projekt zagospodaro-
wania przestrzennego Promena-
dy, którego warianty są obecnie 
konsultowane z mieszkankami i 
mieszkańcami. Chętnie głosowa-
liśmy również na inicjatywy zwią-
zane ze zwierzętami – dzięki temu 
poprawił się między innymi los 
podopiecznych częstochowskiego 

schroniska. Poza tym  pojawiły się 
również karmniki dla wiewiórek, 
budki lęgowe dla ptaków i domki 
dla owadów zapylających. 

Głosowanie w kolejnej edycji roz-
poczęło się 6 września. W tym roku 
złożono 633 propozycje, a proces 
weryfikacji formalno-prawnej prze-
szło pozytywnie 425 projektów: 91 
ogólnomiejskich i 334 dzielnicowe.

Na te, które zdobędą najwięcej 
głosów mieszkanek i mieszkańców, 
zostanie przeznaczonych blisko 9,5 
miliona złotych (9 468 489 zł), w 
tym: na zadania o charakterze ogól-
nomiejskim przeszło 2 miliony (2 
367 122 zł) oraz na zadania o cha-
rakterze dzielnicowym - nieco ponad 
7 milionów (7 101 367 zł).

Głosować można na kilka 
sposobów:

n przez Internet, za pomocą aplika-
cji internetowej do głosowania na 
stronie   www.konsultacje.czesto-
chowa.pl

n w komisji do głosowania znajdu-
jącej się w Urzędzie Miasta Czę-
stochowy,   w Referacie Dialogu 
i Praw Człowieka przy ul. Focha 
19/21, w pokoju 32  - w godzinach 
pracy urzędu, czyli od poniedział-
ku do piątku, od 7:30 do 15:30

n w  mobilnym punkcie do głoso-
wania, zgodnie z harmonogramem 
opublikowanym na stronie inter-
netowej konsultacji społecznych, 
który w formie plakatów widnieje 
w miejskich autobusach; wzorem 
ubiegłego roku mobilny punkt do 
głosowania będzie   zlokalizowa-
ny w autobusie turystycznym. Od 
6 do 25 września londyńczyk bę-
dzie odwiedzał kolejne dzielnice 
Częstochowy, za wyjątkiem sobót 
i niedziel, ponieważ w tych dniach 
będzie jeszcze we wrześniu jeździł 
po trasie turystycznej, zatem w so-
boty i niedziele mobilny punkt do 
głosowania w dzielnicach zosta-
nie zorganizowany w formie sto-
iska na świeżym powietrzu,

n osoby o ograniczonej możliwo-
ści ruchowej  potwier-
dzonej orzeczeniem 
o znacznym stopniu 
niepełnosprawno-
ści   mogą skorzystać 
z możliwości glo-
sowania w swoim 
miejscu zamieszka-
nia, po uprzednim 
zgłoszeniu takiej po-
trzeby, przed rozpo-
częciem głosowania, 
do Referatu Dialogu  
i Praw Człowieka Wy-

działu Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Częstochowy.
Zasady głosowania pozostają nie-

zmienne  - prawo do głosowania ma 
każdy mieszkaniec i każda mieszkan-
ka Częstochowy, którzy najpóźniej  
w dniu oddania głosu ukończyli 13 
lat.   Każda osoba głosująca ma do 
dyspozycji 10 punktów na zadania 
ogólnomiejskie i 10 na zadania 
dzielnicowe. W ramach puli ogólno-
miejskiej - jak i dzielnicowej - moż-
na wybrać maksymalnie 10 zadań, 
rozdzielając między nie 10 punktów.

Głosować można do 25 września, 
a wyniki poznamy 8 października.

Więcej:  
http://konsultacje.czestochowa.pl

oprac. Katarzyna Gwara

Głosowanie ruszyło

Wydaj miejskie pieniądze

W nocy z 7 na 8 września

Kulturalna 
zabawa do rana

Doprowadził do kolizji

Wsiadł po alkoholu  
za kierownicę

Grasował w częstochowskich sklepach

Markowy złodziej
Najdroższe kosmetyki i perfumy – to 

właśnie te przedmioty padały najczęściej 
łupem 22-letniego złodzieja. Jak się oka-
zało, młody częstochowianin ma na swo-
im koncie co najmniej piętnaście kra-
dzieży sklepowy. Z tego procederu uczy-
nił sobie stałe źródło dochodu. Łączna 
wartość skradzionych przez niego przed-
miotów wyniosła ponad 12 tysięcy zło-
tych. 

Śledczy rozpoznali 22-latka na ulicy. Natych-
miast ruszyli za nim w pościg. Okazało się, że 
mężczyzna ten jest odpowiedzialny za szereg 

kradzieży. Z dotychczas zgromadzonego mate-
riału dowodowego wynika, że dokonał on co 
najmniej piętnastu kradzieży sklepowych. Za 
każdym razem, częstochowianin wykorzystywał 
nieuwagę obsługi i kradł najdroższe kosmety-
ki oraz perfumy. Precedens ten trwał od maja. 
Łączną wartość skradzionych przedmiotów sza-
cowana jest na ponad 12 tys. złotych. Mężczy-
zna ze złodziejskiego procederu uczynił sobie 
stałe źródło dochodu. Dodatkowo okazało się, 
że 22-latek był poszukiwany do ustalenia miej-
sca pobytu. Decyzją prokuratury został objęty 
m.in. dozorem policyjnym.

Katarzyna Gwara

 Zdjęcia: Katarzyna Gwara
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Około 30 tysięcy rolników z całej Pol-
ski wzięło udział w uroczystościach na 
Jasnej Górze. Nie zabrakło najwyższych 
dostojników państwowych, przedstawi-
cieli administracji samorządowej, orga-
nizacji rolniczych, a także parlamenta-
rzystów. Wydarzeniu towarzyszyła 
oczywiście XXVIII Krajowa Wystawa 
Rolnicza organizowana pod honoro-
wym patronatem prezydenta RP An-
drzej Dudy. 

Podczas wystawy można było degustować 
wiejskie przysmaki, śląskie specjały, kupić lu-
dowe rękodzieło i zetknąć się ze sztuką inspi-
rowaną przez polską wieś. Tradycyjnie zostały 
zaprezentowane  maszyny rolnicze, także te 
zabytkowe. Nie zabrakło wystawy drobne-
go inwentarza, promocji turystyki wiejskiej 
czy reprezentantek Kół Gospodyń Wiejskich. 
Wśród nich były między innymi panie z  Za-
wodzia i Koloni Borek. 

W ramach Krajowej Wystawy Rolniczej w 
auli Jana Pawła II na Jasnej Górze odbyła się 
konferencja z wystąpieniem ministra rolnic-
twa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Podczas 
wydarzenia przyznano również wiele odzna-
czeń i wyróżnień.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę 
przyznany przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 
medale otrzymali:

l Barbara Wróbel
l Teresa Giel
l Bożena Leszczyńska
l Urszula Wielgus
l Kazimierz Lach
l Bogdan Juściński
l Radosław Sroka
l Tomasz Matyszczak

 Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi dla wyróżniających się firm  

i instytucji z całego kraju otrzymali:
u Polok - Grupa Producentów Grzybów 

sp.z.o.o. za  rozwijanie umiejętności biz-
nesowych, marketingowych oraz organi-
zowanie i ułatwianie procesów innowacji.

u Pstrąg Ojcowski – Magdalena Węgiel  
i Agnieszka Sendor  za zachowanie trady-
cyjnych metod produkcji w hodowli „Pstrą-
ga ojcowskiego potokowego”

u Gospodarstwo Rybackie „ Pstrągarnia” Ma-
rek Piszczała za zachowanie XIX wiecznej 
pstrągarni w Złotym Potoku

u Koło Gospodyń Wiejskich w Ornontowi-
cach za promowanie i upowszechnianie 
dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego 
śląskiej wsi 

u Piotr  Kohut za zachowanie i upowszech-
nienie dziedzictwa kulinarnego i kultu-
rowego ze szczególnym uwzględnieniem 
tradycji pasterskich.

u Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
„ Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego 
za kultywowanie narodowych tańców, pio-
senek, przyśpiewek i obyczajów oraz uka-
zywania zróżnicowania bogactwa i piękna 
folkloru.

u Związek Szkółkarzy Polskich za upo-
wszechnianie wiedzy o roślinach i ichko-
rzyściach oraz reprezentowanie interesów 
polskich szkółkarzy

u Konsorcjum Wojskowe Zakłady Inżynieryj-
ne S.A.; Partner Systems sp.z.o.o.  za Filtr 
przewożny wody FPW-2 średniej wydajno-
ści przeznaczony do uzdatniania wód po-
wierzchniowych

u KINGWAY MOTOR POLAND sp.z.o.o. za 
maszynę KINGWAY 880

u Góralska „Kapela Wróble” za upowszech-
nianie i kultywowanie folkloru

Rozstrzygnięto również finał wojewódz-
kiego konkursu „AgroLiga”. Jest on  organizo-
wany na szczeblu krajowym – przez Redak-
cję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we 
współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBizne-
sKlub pod patronatem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Prezesa ARiMR, Prezesa KOWR 
i KRUS, natomiast  na szczeblu wojewódz-
kim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego. Celem konkursu jest wyłonienie 
Mistrzów Krajowych AgroLigi  w kategoriach: 
Rolnicy i Firmy.

Kategoria - Rolnicy
l II miejsce – Gospodarstwo rolne 

Dawid ŻUR ze Zbytkowa, 
Gmina : Strumień
Powiat: cieszyński

l I miejsce:
MISTRZ WOJEWÓDZKI w woj. śląskim

W kategorii Rolnicy
  l Emilia i Dariusz PŁUSZKA z Mykanowa

Gmina : Mykanów
Powiat:  częstochowski

Kategoria - Firma: 
l II miejsce:

Firma FUNGIPOL – Uprawa, eksport  
grzybów jadalnych Jerzy Łabuś z Poraja
Gmina: Poraj

Powiat: myszkowski
l I miejsce:

MISTRZ WOJEWÓDZKI w woj. Śląskim
w kategorii  FIRMA
Gospodarstwo Pasieczne  Halina Bucha-
lik z Kostkowic
Gmina : Dębowiec
Powiat: cieszyński 

Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego “Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis” otrzymali:

u Brązowy Medal Bogusław Cebulski - szef 
Kapeli znad Baryczy 

Poznaliśmy również finalistów wojewódz-
kiego konkursu na najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne w województwie śląskim.

Organizatorem XII edycji ogólnopolskiego 
Konkursu na Najlepsze gospodarstwo ekolo-
giczne było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa 
Rolniczego w  Brwinowie Oddział w Radomiu. 
Na etapie wojewódzkim organizatorem kon-
kursu był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie.

  
Wyróżnienie - FERMA STRUSI
Wyróżnienie - RANCHO ZRĘBICE
III miejsce - DWÓR MAŁGORZATY
II miejsce - RANCHO BIERNA
I miejsce U MATYSA

Kategoria ”ekologiczne  
gospodarstwo towarowe”

u III miejsce Maria i Robert Matyszczak
42 -110 Zbory
gmina Popów, 
powiat kłobucki

u II miejsce Maria Najda

Bąków, ul. Słowicza 1
43-246 Strumień, powiat cieszyński

u I miejsce Janusz Mucha
Sieroty, ul. Kasztanowa 3
44-197 Wielowieś
powiat gliwicki

      
Ponadto  wręczono również odznaki hono-

rowe „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”
 „Zasłużony dla  

Województwa Śląskiego”
l Józef Stopka  Kierownik   Biura Powiato-

wego w Żywcu
l Jarosław Czapla Kierownik   Biura Powia-

towego w Nakle Śląskim
l Janusz Dziedzic Kierownik   Biura Powia-

towego w Międzyświąciu
l Dorota Majer Kierownik Biura Działań 

Społecznych i Środowiskowych oraz Płat-
ności Bezpośrednich

l Urszula Kasparek - odznaka srebrna 
l Agnieszka Rusok - odznaka złota 

 „Zasłużony dla rolnictwa”
u Arlena Soja -  Kierownik   Biura Powiato-

wego w Kłobucku

u Beata Kocik - Kierownik   Biura Powiatowe-
go w Częstochowie

u Beata Chawuła - Kierownik   Biura Powiato-
wego w Zawierciu

u Marzena Sitek -  Kierownik   Biura Powiato-
wego w Myszkowie

u Piotr Bujak -  Kierownik Biura Kontroli 
Wewnętrznej

u Marcin Tanasiewicz - Kierownik Biura Wspar-
cia Inwestycyjnego

u Aleksandra Ogrodniczek - Kierownik 
Biura Kontroli na Miejscu

u Regina Łobodzińska - Kierownik Biura 
Rejestracji Zwierząt

Rozdano również puchary dla rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych. 

Nagrody otrzymali: 
l SPÓŁDZIELCZNA AGROFIRMA 
    SZCZEKOCINY

l SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA 
    SMUGI W KOPCU

Oprac. Katarzyna Gwara

Docenieni za owocną pracę

Rolnicze podziękowania za plony

 zdjęcia: TS



Dwie Krople Browar Rzemieślniczy
Dwie Krople to marka tworząca piwa z pasją. W oparciu odoświad-
czenia w produkcji piwa rzemieślniczego, stworzyli produkt będący 
wizytówką dobrego smaku, podanego w nietuzinkowej formie za-
mkniętej w „dwóch kroplach”. Do wyboru mamy różne rodzaje - APA, 
Fruit APA, IPA, Weizen, Fruit Weizen, PILS. Dzięki temu z pewnością 
każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnikom oryginalnych smaków po-
lecamy najnowszą propozycję browaru - Black IPA. 
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IV Częstochowski Festiwal Piwa: 6-8 września

Zapraszamy  
na piwny festiwal

Dlaczego browary rzemieślnicze są tak wyjątkowe? Bo sto-
ją za nimi ludzie, którzy kochają piwo! Z  wielką przyjemno-
ścią zapraszamy na czwarty festiwal piw rzemieślniczych  
w  Częstochowie! Impreza odbędzie się w  dniach 6 – 8 września 
w III alei NMP.

Skąd pomysł na festiwal piwa? To proste! Już jakiś czasu temu 
Polacy pokochali piwa kraftowe za ich smak i  niepowtarzalność. 
Młodsi i   starsi piwni smakosze chętnie poznają nowe browary  
i  nie boją się próbować nowych, często zaskakujących kompozycji 
smakowych.  Świadczy o  tym zainteresowanie piwami rzemieśl-
niczymi w   częstochowskich barach i   pubach oraz rosnąca po-
pularność tego typu imprez w  kraju - każde większe miasto ma 
swój festiwal (lub festiwale) piwne. W  roku 2016 do tego grona 
dołączyła Częstochowa. Zainteresowanie przeszło najśmielsze 
oczekiwania. Decyzja nie mogła być więc inna – taką imprezę  
należy kontynuować!

Browar Pivosky
Znalazł się w tym roku na podium dwóch międzynarodowych konkursów piw 
rzemieślniczych. Na World Beer Awards sędziowie przyznali jednogłośnie złoto, 
a na International Beer Challenge brązowy medal. Już rok temu ekipa browaru 
pokazała, jak powinien wyglądać dobry start zdobywając Złoty Laur Wrocław-
skiego Festiwalu Dobrego Piwa zyskując najwięcej głosów publiczności za piwo 
Fragola, w stylu Strawberry Milkshake IPA. Jest to niezwykły sukces tak młode-
go browaru, który dopiero co rozpoczął swoją działalność, a już udowodnił że 
mamy do czynienia z jakością, oryginalnością oraz rzetelną marką podbijającą 
rynek piw rzemieślniczych. Ciągłe warzenie nowych piw i rozbudowywanie swo-
jej oferty powoduje, że z pewnością nie można przejść obojętnie obok. Zwycię-
skie piwa można będzie oczywiście spróbować w naszym mieście

Browar Pivosky
Jeden z najstarszych bro-
warów w Polsce - Zam-
kowy z Raciborza. - Jako 
mały, regionalny browar 
warzymy nasze piwo 
wyłącznie tradycyjnymi 
metodami, zgodnymi ze 
sztuką piwowarską - za-
pewniają przedstawiciele. 
Fermentacja piwa prze-
prowadzana jest w otwar-

tych kadziach fermentujących - sposób ten praktykują tylko nieliczne polskie 
browary. Dzięki tradycyjnej recepturze piwo uzyskuje swój wyjątkowy smak.

Piwo z Żuka
Jest efektem pasji mi-
łośników browarnictwa 
oraz motoryzacji. - W   
pewnym momencie 
znudził nam się smak 
korporacyjnego piwa. 
Zaczęliśmy warzyć je 
sami i   tak powstało 
Piwo z   Żuka. W   ze-
szłym roku na Festi-
walu przedstawiliśmy 
Klasycznego Lagera.  

W  tym roku z  kolektorów popłynie czarny jak smoła - Diesel i  Kwas z  Akumu-
latora – uchylają rąbka tajemnicy. Nie zabraknie też znanej i  lubianej Pszenicy 
czy AIPA, która zagościła już w  lokalach w  Londynie, Kijowie i  Berlinie. 

Browar Rzemieślniczy 
Jan Olbracht
Powstał z   inicjatywy piwowara An-
drzeja Gałasiewicza i  Roberta Surówki 
w   pierwszej połowie 2014 roku. Uru-
chomiony został w  maju 2014 roku, a  
zadebiutował ze swoimi piwami na Fe-
stiwalu Birofilia 2014. Stanowi rozwi-
nięcie wcześniejszego projektu – Jan 
Olbracht Browar Staromiejski. Zakład 
wyposażony jest w  warzelnię o  wybi-
ciu 20 hl i   dwanaście zbiorników fer-
mentacyjno-leżakowych. Od 2014 roku 

znakiem wyróżniającym Jan Olbracht Browar Rzemieślniczy jest seria piw gór-
nej fermentacji z  satyrycznymi rysunkami Andrzeja Mleczki. Od 2015 roku Jan 
Olbracht Browar Rzemieślniczy produkuje również piwa marki Szyszak i  Piotrek 
z  Bagien. Jest inicjatorem jednego z  największych konkursów dla piwowarów 
domowych w  Polsce - Kuźnia Piwowarów. 

Browar Szpunt 
Został założony przez Pawła, Piotra i Dawida w 2015 roku w Zduńskiej 
Woli. Pierwsze piwa zostały uwarzone na sprzęcie w browarze Koreb, 
później nastąpiła zmiana miejsca warzenia na Browar Kaszubki w By-
towie. Obecnie Browar Szpunt warzy kontraktowo w browarze Beer-
Lab w Łoziskach koło Piaseczna. Jako pierwszy w Polsce rozpoczął 
druk etykiet na folii holograficznej, zyskując dzięki temu wyjątkowe 
wzornictwo doceniane przez konsumentów.  
W portfolio browaru szczególne miejsce zajmują piwa dzikie i leżako-
wane w dębowych beczkach po innych alkoholach. Wśród premiero-
wych piw w 2019 roku, szerokie uznanie zyskały: Sunspot - soczyste  

i tropikalne Wheat IPA, Experimental Kiwi - dzikie piwo z dużym dodat-
kiem kiwi oraz druga warka Wormhole BA - piwa w stylu Imperial IPA 
leżakowanego przez 6 miesięcy w beczkach po bourbonie.

Browar Pinta 
Przedstawiciele browaru Pinta - jako pierwsi reprezentanci polskiego 
browaru - pojechali warzyć piwa za granicę. Odwiedzili między innymi 
Irlandię, Francję, Japonię, Brazylię i Włochy. - Korzystamy z doświad-
czeń, które przez lata zdobywaliśmy jako piwowarzy domowi, orga-
nizatorzy festiwali i konkursów piwa, autorzy artykułów i książek na 
temat piwowarstwa. Uwielbiamy podróże - nawet w te najdalsze za-
wsze zabieramy PINTĘ. Zawsze przywozimy ogromną ilość inspiracji, 
którymi dzielimy się z Wami - podkreślają. Jako pierwsi w Polsce za-
proponowali amerykańską wersję IPA. Mają w sumie ponad 100 róż-
nych piw - od ale, przez lagery, sahti, a na piwach kwaśnych kończąc. 

Browar Rzemieślniczy Lasowiak 
To podkarpacki browar rzemieślniczy. - Szczególną wagę przykłada-
my do jakości i różnorodności naszego piwa. Biorąc pod uwagę, iż 
wszystko w browarze robimy sami, metodą rzemieślniczą właśnie, to 
jest to nie lada wyzwanie – podkreślają przedstawiciele browaru. Wa-
rzą piwa na własnym sprzęcie. - Nasz browar znajduje się w miejsco-
wości Jata w gminie Jeżowe (w odległości ok. 40 km od Rzeszowa) 
– dodają.
Aktualnie posiadają 6 zbiorników po 2 tys. litrów każdy.
Niedawno ruszyli też z własnym lokalem w Stalowej Woli, gdzie stale, 
na kranach znaleźć można 6 różnych piw z tego browaru. 

Browar Na Jurze
Na festiwalu zameldują się nasi bliscy sąsiedzi z Zawiercia –  Browar 
na Jurze. Został on zbudowany na bazie dawnej mleczarni. Woda o 
krystalicznej czystości, bez żadnych zanieczyszczeń bakteriologicz-
nych pochodzi z podziemnych formacji wapienia muszlowego leżą-
cych na głębokości 125 metrów. Zakład specjalizuje się w warzeniu 
piw typu pilzneńskiego oraz górnej fermentacji. 

Browar Brewera
To pierwszy browar rzemieślniczy z Rybnika. - Słowo „brewera” wywo-
dzi się od staropolskiego określenia śmiałka, chojraka. W naszym za-
myśle jest tworzenie piw odważnych i  śmiałych w smaku – tłumaczą 
przedstawiciele browaru. Ich receptury wywodzą się z określonych 
stylów piwnych, ale największą radością jest dla nich margines, który 
pozostaje na własną interpretację, dzięki czemu możliwe jest stwo-
rzenie czegoś niepowtarzalnego. 

Browar Wąsosz
Jeśli widzicie piwo z wąsem to skojarzenie może być tylko jedno  

-    Browar Wąsosz. Powstał on w roku 1994 jako jedna z pierwszych 
współczesnych małych warzelni w Polsce. Po kilku latach przerwy 
w produkcji został wskrzeszony w czerwcu 2014 roku. Dzięki pracy 
wielu osób, w tym sporej części starej załogi, wrócił do pełni mocy 
produkcyjnych. Obecnie tworzy kilkanaście różnych piw - wśród nich 
są klasyczne, smakowe, specjalne i sezonowe. Wybór jest naprawdę 
ogromny. 



Browar Rzemieślniczy Rzeka Piwa
To browar rzemieślniczy z Bydgoszczy, który powstał w 
październiku 2017 roku. - Wcześniej warzyliśmy domo-
wo, a na koncie mamy ponad 120 domowych warek. Tym 
co nas wyróżnia jest niechęć do siedzenia w domu. Od-
wiedziliśmy już praktycznie cały kraj – podkreślą przed-
stawiciele browaru. Warzą bardzo różne piwa - delikat-
ne i sesyjne, bardziej nachmielone, po ciężkie i mocne 
imperialne stouty. Do Częstochowy przywiozą ze sobą  
6 kranów i butelki.
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Na naszej imprezie coś dla siebie znajdą nie tylko miłośnicy piwa. 
Przygotowujemy też prawdziwy raj dla smakoszy! 
Podczas Festiwalu odbędzie się zlot food trucków.

Browar Jastrzębie
To grupa piwowarów, którzy mają odwagę budować bro-
war na własnych zasadach. - Warzenie piwa to nasza 
pasja, którą zarażamy naszą społeczność i partnerów – 
podkreślają przedstawiciele browaru.

Browar Mistrzowie Smaku
To browar rzemieślniczy tworzony przez grupę pasjona-
tów, których łączy miłość do piwa z dodatkiem świeżych 
owoców i aromatycznych przypraw. - Warzymy piwa wy-
łącznie z naturalnych składników, w tradycyjny sposób, 
a każde z nich nawiązuje do innego, wyraźnego akcentu 
smakowego z różnych rejonów świata. Posiadamy ponad 
sześć lat doświadczenia w branży piw rzemieślniczych – 
podkreślają przedstawiciele browaru. - We współpracy  

i z wykorzystaniem mocy produkcyjnych najlepszego i jed-
nego z największych browarów produkcyjnych na arenie 
rzemieślniczej rozpoczęliśmy warzenie piwa pod własną, 
niepowtarzalną marką -  Craft Kingdom Brewery. Stawia-

my na najwyższą jakość piwa warzonego z wykorzystaniem nowoczesnych amerykańskich tren-
dów przy zachowaniu tradycyjnych receptur i składników – podsumowują. 

Browar Rzemieślniczy  
Piekarnia Piwa
To niewielki, nowoczesny browar rzemieślniczy położony 
we wsi Niezdara, tuż przy lotnisku Pyrzowice, na uboczu 
aglomeracji śląskiej. - Tworzymy piwa najwyższej jako-
ści, stale się rozwijając i dostosowując do oczekiwań 
klientów. Dzięki własnej linii produkcyjnej mamy pełną 
kontrolę nad procesem warzenia oraz wyjątkową moż-
liwość stworzenia dokładnie takiego piwa, jakim chce-
my żeby było. Opieramy się na autorskich recepturach  
i stosujemy wyłącznie naturalne składniki najwyższej 
jakości. Wyselekcjonowane regionalne chmiele, drożdże  
i słody, sprawiają, że nasze piwa smakują wyjątkowo – 
zachęcają przedstawiciele browaru.

Browar NOOK
Zadebiutował we wrześniu 2018 roku. Choć sama inicjatywa 
jest nowa, to tworzy ją grupa doświadczonych w branży pa-
sjonatów, którzy robią to, co kochają! Nazwę Browaru Nook 
– wymawiamy NOK. Inspirowaliśmy się językiem esperanto,  
w którym słowo to oznacza zakątek, zacisze.. w tym przypad-
ku piwny. - Stawiamy na jakość produktu, dlatego do produk-
cji naszego piwa używamy najlepszych składników i warzymy 
je w bardzo nowoczesnym browarze. Mamy też pewien tajny 
składnik. Zatapiamy w naszym piwie pozytywne emocje i do-
prawiamy szczyptą humoru – twierdzą przedstawiciele bro-
waru. W ofercie znajdziemy obecnie 8 piw.

Los Santos Bar
Znakomite jedzenie serwować będzie między innymi   Los 
Santos Bar. To prawdopodobnie jedyny w Polsce food truck, 
który serwuje tak różnorodną kuchnię międzynarodową, 
wyszukując najlepsze, najbardziej oryginalne  

i najsmaczniejsze przepisy z całego świata. Nie odtwarza 
oryginalnych dań, lecz tworzy autorskie interpretacje, 
inspirowane kuchniami świata. Potrawy serwowane są w 
bułkach, bądź tortillach, jak bałkańska kanapka z wołowym 
cevapcici czy tajski wrap z kurczaka, lub w formie dania, 
w kubeczkach, np. indyjski kurczak tikka masala lub 
brazylijska feijoada.

TuPożryj
Food truck serwuje szarpaną wieprzowinę, która spoczywa 
48h w  przyprawach i  10h w  piecu w  niskiej temperaturze, 
dzięki czemu osiąga wspaniałą strukturę i  aromat. Słynny 
pulled pork podawany jest w towarzystwie domowych kiszo-
nek takich, jak polskie ogórki czy koreańskie kimchi, a całość 
zamknięta jest w grillowanej bułce maślanej.

Grill Mobil
To oryginalny pomysł na grecko-tureckią kuchnię dla 
każdego. Wyjątkowo orientalne smaki i  zapachy to 
przyczyna skrupulatnych przygotowań każdego ze 
składników. Na festiwalu, będzie można się rozsmako-
wać między innymi: koftą wołową i baranią, souvlakami 
z  marynowanego mięsa drobiowego, oraz przekąsić 
przy piwie wegetariańskie falafele. Będzie można też 
zmierzyć się ze Skur... Tureckim, czyli słuszną porcją 
bałkańskiego sera, wołowiny i  Jalapeño w  chrupiącej 
bułce, połączonych ostrym, jak maczeta sosem.

Bufet Truck – Zapiekanki
To prawdopodobnie najlepsze zapieksy w Polsce. – Od 
początku najważniejsze były dla nas składniki. Kładziemy 
ogromny nacisk na to aby były zawsze świeże – informu-
ją przedstawiciele food trucka. W Bufecie nie ma żadnych 
kompromisów, nie znajdziecie tutaj produktów seropodob-
nych, niskiej jakości, mrożonych gotowców. - Używamy ba-
gietek z lokalnej piekarni, sprowadzanych z Włoch serów, 
wędlin, przetworów. Wychodzimy z założenia, że serwujemy 
takie jedzenie, które sami chętnie jemy – podsumowują.

Anuszka Truck
Sztandarowe menu to burgery ze 150 gramowym wsa-
dem 100% wołowiny, które powstały:
- z idealnego połączenia sosu majonezowego, sałaty, 
sosu BBQ z bekonem, serem cheddar, piklami, czerwo-
ną cebulą i pomidorem - Amerykański klasyk z zamiło-
wania do Azji, a szczególnie kapusty Kim Chi i pasty Go 
Chu Jang - Koreański z szaleństwa mieszanki składni-
ków - Meksykański z tęsknoty za wakacjami, ze słodką 
nutą ananasa lub papai i lekko pikantnym BBQ - Karaib-
ski z bezkompromisowych nut smakowych, od maryno-
wanego buraka do kiszonego ogórka przez wędzony ser 
i ajvar – Rosyjski

Rodeo Burger
To food truck, który powstał z pasji do podróży i gotowa-
nia. Serwuje 100%/180g wołowe burgery wysokiej jakości 
na maślanej bułce z dodatkiem własnej roboty sosów oraz 
świeżych i piklowanych warzyw.

Pizza z pieca
Food truck sprzedający pizzę z pieca opalanego drewnem. 
Ręcznie robiona od podstaw na pysznym cienkim cieście 
gotowa w 5 minut.

PANCZO
To wrocławski foodtruck serwujący kuchnię meksy-

kańską opartą na świeżych, własnej roboty produktach. - 
Naszym najbardziej znanym daniem jest Big Ass Burrito  
z wołowiną - duża tortilla wypełniona mięsem, limonkowym 
ryżem, salsami i sezonowymi dodatkami. Wszystkie skład-
niki naszych dań przygotowujemy własnoręcznie ze świe-
żych produktów, a w salsach dominują prawdziwie meksy-
kańskie smaki – informują przedstawiciele food trucka. Coś 
dla siebie znajdą tu zarówno zwolennicy piekielnie ostrego 
jedzenia, jak i ci, którzy na codzień wybierają nieco delikat-
niejsze potrawy.

Browar Pilica
Jan Długosz wspominał o pilickim piwie już w XV wieku,  
a trochę wcześniej Władysław Jagiełło odnalazł w Pilicy swo-
ją trzecią żonę! To miejsce z historią i tradycją piwowarską. 
Po niespełna 100 latach czas na reaktywację, z pasji do piwa  
i miłości do tego miejsca. I tak oto powstał browar kontraktowy  
z Pilicy. Jako debiutanci zaproponują nam trzy rodzaje piwa.

Browar PERUN
Jest jednym z owoców polskiej piwnej rewolucji. Tworzą piwa 
kraftowe o klasycznych recepturach lub ich nowoczesne od-
słony, aż po szalone eksperymenty piwowara. -  Na początku 
2017 roku spełniło się nasze marzenie, ukończyliśmy budo-
wę stacjonarnego browaru w podwarszawskim Budziszynie.  
W chwili obecnej posiadamy warzelnię o wybiciu 40 hl, trzy-
naście tankofermentorów (40 i 80 hl), a nasza wydajność to 
9 tys. hektolitrów piwa rocznie – podkreślają przedstawiciele 
browaru.

Browar Moczybroda
Browar został założony w 2018 roku i przez ten czas udało mu się 
już sporo osiągnąć. Potwierdzają to zarówno recenzje, jak i licz-
ne nagrody w konkursach. W szerokiej ofercie jest klasyczny pils  
w stylu czeskim, Apa ze skórką pomarańczy, Tropical Weizen z 
mango i brzoskwinią, SourAle z kiwi, SourAle z nektarynką, Blu-
eberry milk stout, Milk Stout, Sour Ale z marakują, a także DDH New 
England IPA.

Browar Piwo Stalove
Piwo ze Stalowej Woli to kraftowa bomba! Musicie spróbo-
wać. To rodzinna atmosfera, wesoły zespół i klasyczne piwa 
- każdy kto chciałby spróbować dobrego naturalnego piwa, 
powinien odwiedzić ich stoisko.

→
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Szaszłykarnia „W ogniu”
Szaszłykarnia została 
stworzona z miłości do... 
mięsa pieczonego na gril-
lu. Przedstawiciele pró-
bowali ponad 50 różnych 
marynat, aby uzyskać tę 
jedną wymarzoną i dzięki 
niej stworzyć pysznego 
i soczystego szaszłyka. 
Smak mięsa uzupełniają  
i wzmacniają dwa sosy.

The Dumplings
To azjatyckie pieroż-
ki na parze, ręcznie 
lepione tradycyjną 
metodą według ory-
ginalnego chińskie-
go przepisu. Sześć 
różnych smaków 
do wyboru zaspokoi 
największych kone-
serów.

MaoBao
To food truck serwujący niezwy-
kle popularną przekąskę w Chinach. 
Czym jest Bao? w tłumaczeniu oznacza małą 
torebkę - to drożdżowe bułeczki gotowa-
ne na parze w specjalnych bambusowych 
koszykach, w temperaturze 100 stopni, w 
efekcie powierzchnia parowanych bułeczek jest 
biała, i charakteryzuje się niezwykłą delikatnością 
i lekkością. „Małe torebki” nadziewane są maryno-
wanymi warzywami, orzeszkami, świeżą kolendrą  
i różnego rodzaju długo duszonymi mięsami.
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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
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OKNA I DRZWI MEBLE / MOTORYZACJA

LOMBARDY POGRZEBY

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

 SKUP  SPRZEDAŻ 
 ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
 Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

 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 kwalifi kowanego
 pracownika ochrony

Kursy doskonalące dla 
kwalifi kowanych pracowników 

ochrony warunkujące przedłużenie 
uprawnień.

S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16
biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl 

Tel. 34 3616 425

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

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

 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

 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

 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

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

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

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

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

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

 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)

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

   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

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

   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

Pracowników bez doświadczenia 
do pomocy na budowie 

w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek 

2.200 zł netto! 
Tel. 32-238-86-23

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

PRACA

USŁUGI

 POLEROWANIE refl ektorów, blachar-
stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

 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

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

 KUPIĘ  płytki podłogowe 
z Opoczna:

wzór HERWES 
 brązowe - 35x35 cm

10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL 
- zadbany z dokumentami 

np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , 

JUNAK , OSA i inne ciekawe  
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower 
z PRL-u

kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK, 
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa, 

Wierchowina, inne. 
Tel:  608 097 274

KUPIĘ motocykl , samochód 
z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych 
zapomniany, zastały w garażu

Tel:  608 097 274

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

PRZYJMĘ KUPIĘKUPIĘ



Prace przy gruntownej 
przebudowie ul. Korfan-
tego pomiędzy Rondem 
Szwejkowskiego a Skwe-
rem Lotników powoli do-
biegają końca. Inwestycja 
pochłonie 22,5 mln zł.

Realizacją inwestycji zajmuje się 
konsorcjum Bitum, które wykonało 
m.in. budowę jezdni o szerokości  
7 m (na długości blisko 2,5 km – od 
ronda Szwejkowskiego do skwe-
ru Lotników), a także przebudowę 
istniejących skrzyżowań (korektę 
łuków i wymianę nawierzchni na 
wlocie). Powstały również odcinki 

ciągu pieszego w obrębie skrzyżo-
wań i przy przystankach autobu-
sowych. Skwer Lotników przeszedł 
przebudowę w celu wydzielenia pę-
tli dla zawracania autobusów. Prace 
objęły także budowę miejsc parkin-
gowych dla samochodów ciężaro-
wych. Powstała również kanalizacja 
deszczowa oraz nowe oświetlenie. 
– To kolejna inwestycja w ramach 
programu „Lepsza Komunikacja w 

Częstochowie”, która jednocześnie 
będzie oddziaływać na aspekty 
ekonomiczne i przyczyni się do roz-
woju gospodarczego naszego mia-
sta – podkreśla prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. 

Gruntowna przebudowa ulicy 
Korfantego to bowiem ważna  
i strategiczna inwestycja, która po-
służy przedsiębiorcom - budowana 
infrastruktura znacznie poprawi 
bowiem obsługę m.in. licznych 
terenów inwestycyjnych w jej są-
siedztwie. Ale skorzystają nie tylko 
przedsiębiorcy. W ramach prac po-
wstał nowy ciąg pieszo-rowerowy 
po prawej stronie ulicy na całym 
odcinku oraz po lewej stronie – do 
zjazdu na teren huty przed Skwe-
rem Lotników. Nowa ścieżka ro-
werowa to kolejny etap wyjazdu  
z naszego miasta na Jurę Krakow-
sko-Częstochowską i do Olsztyna. 
W przyszłości będzie ona połączona  
z tą powstającą przy ulicy Bugajskiej. 
Prace przy ulicy Korfantego zakoń-
czą się za miesiąc. Ich wartość oscy-
luje w okolicach 22,5 mln zł.

Katarzyna Gwara
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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 MERCEDES A KLASA 150, 1.5 E, rok prod. 2005,  
automat 13.900 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 GALAXY 2.0 D, rok prod. 2009 21.900 zł

n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008 18.600 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. 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 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 RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017,  
kraj., I – wł., F. VAT 29.900 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 zł
n FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2003 6.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

31.900 zł

TOYOTA RAV IV  
2.0 D, rok prod. 2016
37 tys. km,
kraj., I-wł.

84.900 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

zdj. Urząd Miasta Częstochowa

Częstochowa

Ulica Korfantego 
prawie gotowa
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Obecnie trwa przerwa na 
mecze reprezentacyjne. Raków 
Częstochowa powróci do gry w 
rozgrywkach ligowych 14 wrze-
śnia – wtedy w ramach 8. kolej-
ki PKO Ekstraklasy zmierzy się 
z Arką Gdynia. Klub poinfor-
mował, że na zgrupowania re-
prezentacji Polski udało się 
trzech piłkarzy „Czerwono-
Niebieskich” - Miłosz Sczepań-
ski, Jakub Apolinarski oraz Mi-
chał Skóraś. 

Piłkarze Rakowa mają rozegrać 
we wrześniu cztery mecze o stawkę 
– trzy z nich w ramach PKO Ekstra-
klasy, a jeden w TOTOLOTEK Pucha-
rze Polski. Mecz w ramach 8. kolejki 

PKO Ekstraklasy odbędzie się 14 
września o godz. 15:00 – rywalem 
„Czerwono-Niebieskich” będzie 
Arka Gdynia. Z kolei mecz w ramach 
9. kolejki PKO Ekstraklasy odbędzie 
się 20 września o godz. 18:00. Ra-
ków stoczy wtedy pojedynek z Pia-
stem Gliwice. Po tych dwóch me-
czach przyjdzie czas na TOTOLOTEK 
Pucharu Polski 1/32 finału Chojni-
czanka Chojnice – Raków Często-
chowa. Spotkanie to odbędzie się 
24-26 września – data ma zostać 
ustalona przez PZPN. Pewne jest, że 
28 września odbędzie się mecz po-
między podopiecznymi Marka Pap-
szuna a piłkarzami Wisły Płock. Klub 
Raków Częstochowa poinformował, 
że na zgrupowania reprezentacji 

Polski udało się trzech piłkarzy Ra-
kowa. W najbliższych dniach cze-
kają na Miłosza Szczepańskiego, 
Jakuba Apolinarskiego oraz Michała 
Skórasia międzynarodowe spotka-
nia. Szczepański zagra w elimina-
cjach młodzieżowych Mistrzostw 
Europy U21. Jego dwóch kolegów 
z częstochowskiego zespołu wystą-
pią natomiast w rozgrywkach Elite 
League U20. Pierwszy mecz z Wło-
chami U20 odbył się 5 września. 
W piątek  6 września Polska U21 
zmierzy się z reprezentacją Łotwy w 
tejże kategorii wiekowej. Następnie 
9 września rozegrany zostanie mecz 
Polska U20 – Portugalia U20 i 10 
września Polska U21 – Estonia U21. 

Po kilku latach przerwy po 
raz kolejny będziemy mogli 
obserwować sportowe starcie 
żużlowców i bokserów. Zawod-
nicy zmierzą się w piłce noż-
nej. Charytatywny mecz odbę-
dzie się 14 września w Hali Po-
lonia. Początek o godzinie 
18.00.

Charytatywne mecze, w których 
mierzyli się żużlowcy i bokserzy 
były w naszym mieście niemal tra-
dycją. Pierwsze spotkanie zostało 
zorganizowane w roku 2003. Im-
preza odbywała się cyklicznie.   - Po 
ośmiu edycjach mieliśmy kilka lat 

przerwy. Dziewiąty mecz charyta-
tywny zorganizowaliśmy, aby po-
móc po zawale Jerzemu Kulejowi 
– przypomina Marcin Najman, or-
ganizator wydarzenia. Mijały ko-
lejne lata. Częstochowski bokser 
postanowił jednak powrócić do 
tradycji. - Dziesiąta edycja będzie 
wyjątkowa, nie tylko ze względu na 
jubileusz, ale i gości specjalnych. 
Oprócz sportowych zmagań prze-
widzieliśmy występy artystyczne. 
Do tego gra świateł. Retransmisję 
będzie można zobaczyć w progra-
mie Canal+ - zapowiada Marcin Naj-
man. W składzie drużyny żużlowców 
zobaczymy Sławomira Drabika (ka-

pitan), Fredrika Lindgrena, Oskara 
Polisa, Artura Czaję, Huberta Łęgo-
wika, Krzysztofa Mrozka, Michała 
Świącika, Kacpra Worynę, Sergieja 
Łogaczowa. Gościem specjalnym 
będzie Leon Madsen. Kapitanem 
drużyny bokserów będzie nato-
miast brązowy medalista z Seulu, 
Janusz Zarenkiewicz. W drużynie 
wystąpią między innymi Mateusz 
Masternak, Rafał Jackiewicz, Ewa 
Piątkowska, Tomasz Sarara, Adam 
Koprowski, a także Marcin Najman. 
W przerwie zaplanowano występ 
Nicki Queen - wschodzącej gwiaz-
dy muzyki disco polo - oraz licytacje 
charytatywne – będzie można mię-
dzy innymi kupić upominki od Tom-
ka Golloba i Sławomira Drabika. 

Dochód z imprezy zostanie prze-
znaczony dla potrzebujących dzieci, 
w tym dla trzech „podopiecznych” 
Marcina Najmana. Głównym bene-
ficjentem będzie Stowarzyszenie  
„Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”, 
które zajmuje się dziećmi porzu-
conymi tuż po porodach. Poza tym 
część pieniędzy trafi również do To-
masza Golloba, który objął honoro-
wy patronat nad wydarzeniem. 

Wejściówki-cegiełki kosztują  
10 zł. Imprezę poprowadzi dzienni-
karz Edward Durda.

Katarzyna Gwara

31 sierpnia w miejscowości 
Strbske Pleso na kartach histo-
rii biegów ultra zapisał się ko-
lejny spektakularny sukces – 
częstochowianka Monika Mucha 
zajęła 3 miejsce w kategorii ko-
biet, pokonując w czasie 
20:17:14 dystans 110 km  
w biegu Ultra Janosik.

– Wyczyn, który zapiera dech  
w piersiach i wzbudza nie tylko 
nasz podziw i szacunek ale również 
poruszył całe środowisko biegowe. 
Ten niesamowity wynik to składo-
wa: ciężkiej pracy, wysiłku, wyrze-
czeń, bólu, trudu ale i satysfakcja, 
a nas cieszy szczególnie bo należy 
do naszej klubowiczki i mieszkanki 
Częstochowy – powiedziała Mag-
dalena Trzepizur z SKLA Zabiegani 
Częstochowa. Pierwsze miejsce w 

tej kategorii zdobyła Słowaczka 
Bellusova Martina, a miejsce drugie 
Polka – Małgorzata Tomik. Ultra-
janosik to wyjątkowe wydarzenie 
sportowe, które łączy w sobie pięk-
ne krajobrazy, wymagającą trasę 
oraz wielką przygodę. 

Włókniarz Częstochowa w 
najbliższą niedzielę 8 września 
rozegra mecz wyjazdowy w ra-
mach drugiego spotkania pół-
finałowego fazy play-off PGE 
Ekstraligi w Lesznie.  Start nie-
dzielnego spotkania zaplano-
wano na  godzinę 16:30.

-Nasi Kibice, którzy wybierają się 
na ten mecz i chcą zająć miejsce 
w sektorze gości, mogą już nabyć 
bilety na to wydarzenie (cena 55 
zł – niezależnie od wieku). Są one 

dostępne w siedzibie klubu (wej-
ście od ulicy Żużlowej) codziennie 
od godziny 8:00 do 15:00. Sprze-
daż prowadzona będzie do piąt-
ku (6 września) – informuje klub i 
uczula, że kibice, którzy nie będą w 
stanie zakupić biletów w siedzibie 
częstochowskiego klubu, powinni 
wysłać swoje dane na adres ma-
ilowy:   kibice@wlokniarz.com   do 
najbliższego piątku (6 września) 
do godziny 15:00. Wówczas bilety 
wstępu zakupić będzie można w 
bezpośrednim sąsiedztwie Sektora 

Gości w Lesznie.   Klub przypomi-
na również, że parking dla często-
chowskich kibiców zlokalizowany 
będzie naprzeciwko Straży Pożarnej 
na ulicy Okrężnej. Będzie on czyn-
ny od godziny 14:30. Organizatorzy 
proszą, aby każdy z częstochow-
skich kibiców umieścił białą kartkę 
formatu A4 za przednią szybą, w 
celu ułatwienia identyfikacji oraz 
skierowania na właściwy parking. W 
pierwszym spotkaniu półfinałowym 
Włókniarz przegrał z Fogo Unią 
Leszno 38:51. 

Przedstawiona została już li-
sta kandydatów do nagród PGE 
Ekstraligi w sezonie 2019. Zna-
leźli się na niej zawodnicy 
Lwów. Oficjalne głosowanie w 
plebiscycie rozpoczęło się z po-
czątkiem miesiąca i potrwa do 
23 września. 

– Finał oraz rozdanie nagród 
głównych w postaci   “Szczakie-
lów”   odbędzie się 7 października 
na uroczystej gali organizowanej 
przez PGE Ekstraligę. Wśród no-
minowanych przez Kapitułę kon-
kursową nie zabrakło częstochow-

skich akcentów. forBET Włókniarz 
Częstochowa   reprezentować będą   
Michał Gruchalski  (Najlepszy Junior 
Sezonu),   Marek Cieślak   (Najlep-
szy Trener/Menadżer Sezonu) oraz   
Leon Madsen  (Najlepszy Zawodnik 
Zagraniczny Sezonu). Ponadto pod 
głosowanie poddane zostały ofi-
cjalne wzory kevlarów, w których w 
sezonie 2019 startowały wszystkie 
drużyny w PGE Ekstralidze – poin-
formował Włókniarz Częstochowa. 
Aby zagłosować należy wejść na 
stronę konkursową:   https://spe-
edwayekstraliga.pl/glosowania/ga-
la-pge-ekstraligi-2019/

PIĄTEK-NIEDZIELA, 6-8 WRZEŚNIA 2019 15.SPORT

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Telefon: 533 302 888

Wydawca:
F.H.U. „BTG”, Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Email: 
redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Telefon: 
„Interwencje - sprawy trudne”- 792 620 051
„Biuro ogłoszeń” - 533 333 049

Druk: Polska Press sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
Drukarnia w Sosnowcu

Kiedy i z kim?

Wrześniowe mecze Rakowa

Jubileuszowy mecz

Żużlowcy zmierzą się  
z bokserami

Rywalizowały dzieci i młodzież

Otwarte Mistrzostwa 
Częstochowy w Tenisie
Otwarte Mistrzostwa Często-

chowy w Tenisie dla dzieci i 
młodzieży odbyły się w dniach 
30 sierpnia – 1 września br. na 
Miejskich Kortach Tenisowych 
przy ul. 3 Maja. Rywalizowało 
ze sobą aż 45 uczestników w 6 
kategoriach wiekowych. 

Mistrzostwom towarzyszyły za-
bawy i konkursy tenisowe dla dzieci 
do lat 10. Dzięki głównemu partne-
rowi Mistrzostw Bankowi BNP Pa-
ribas, wszyscy obecni tego dnia na 
kortach mogli również skorzystać z 
usług fotobudki. Nie zabrakło rów-
nież gadżetów dla najmłodszych i 
słodkiego poczęstunku – informuje 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Częstochowie. Rywalizacja za-
kończyła się wręczeniem okolicz-
nościowych medali uczestnikom i 
pamiątkowych dyplomów dla zwy-
cięzców. Końcowe klasyfikacje w 
rozegranych kategoriach młodzie-
żowych prezentują się następująco: 

kat. chłopcy do lat 12 – 1 m. Jan Kli-
mas, 2 m. Nataniel Dudek, 3 m. Do-
minik Sikora, Krzysztof Gawron, kat. 
dziewczęta do lat 12 – 1 m. Marysia 
Moczarska, 2 m. Zuzanna Stasiń-
ska, 3 m. Maja Gomolec, Weronika 
Mermer, kat. chłopcy do lat 14 – 1 
m. Bartosz Skupiński, 2 m. Borys 
Babets, 3 m. Krzysztof Gawron, kat. 
dziewczęta do lat 14 – 1 m. Domini-
ka Piech, 2 m. Oliwia Kucharzewska, 
3 m. Julia Iwanicka, kat. dziewczęta 
do lat 18 – 1 m. Dominika Piech, 2 
m. Michalina Musiał, 3 m. Oliwia Ku-
charzewska, kat. chłopcy do lat 18 – 
1 m. Bartosz Skupiński, 2 m. Michał 
Denis, 3 m. Patryk Bański, Maciej Ja-
siurski. Organizatorami wydarzenia 
jest Miasto Częstochowa, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czę-
stochowie, a także Szkoła Tenisa 
Gem. 2 września swoje zmagania 
w Mistrzostwach na kortach rozpo-
częli seniorzy. Szczegółowe infor-
macje o tych rozgrywkach można 
sprawdzić na stronie MOSiR-u.

Ultra Janosik 2019 

Częstochowianka 
Monika Mucha zajęła 

3. miejsce

Drugi półfinał fazy play-off

Włókniarz jedzie do Leszna

Nagrody PGE Ekstraligi w sezonie 2019

Zawodnicy Włókniarza 
na liście kandydatów

Kolumnę opracowała Paula Nogaj

Zdj. Katarzyna Gwara

Zdj. SKLA Zabiegani Częstochowa
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