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Powstanie nowy węzeł przy DK1

Jest porozumienie
miasta i koncernu IKEA

Przedstawiciele władz miasta i szwedzkiego koncernu IKEA podpisali
porozumienie, w efekcie którego firma będzie partycypować w kosztach inwestycji związanych z kontynuacją budowy tzw. Korytarza
Północnego od węzła przy ul. Makuszyńskiego w kierunku wschodnim.
Przewidziana rozbudowa układu drogowego pozwoli także na bezpieczną obsługę przylegających do DK-1 terenów we własności IKEA
– poinformował Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT i MPK w Częstochowie.

Qs.10

Wywiad z Grzegorzem Nowakiem

Od 1 września

Wszystko,
co musisz wiedzieć
przed egzaminem
na prawo jazdy

Bardzo duże podwyżki
dla bezrobotnych
W czerwcu uchwalono ustawę o podniesieniu zasiłku, która wprowadza również
dodatek solidarnościowy przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom
COVID-19. Od 1 września w okresie pierwszych 90 dni, bezrobotni z prawem do zasiłku
mogą liczyć na 1200 zł – po tym okresie kwota zasiłku wynosi 942,30 zł.
Dla porównania - wcześniej było to kolejno 881,30 zł i 692 zł.
Q ciąg dalszy na stronie 6

Qs.14

Pierwszy potwierdzony przypadek

Częstochowa

Brakuje szczepionek
Koronawirus
w częstochowskiej szkole na grypę
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie jest
pierwszą częstochowską placówką oświatową, w której
potwierdzono przypadek ucznia zakażonego wirusem
COVID-19.

Tegoroczny sezon jesienno-zimowy budzi wiele
obaw - nie tylko ze względu na przewidywaną drugą
falę koronowirusa, lecz także ze względu na drastycznie niską liczbę szczepionek przeciwko grypie.
Jedno jest pewne – dla wszystkich chętnych z pewnością nie wystarczy

Qs.10

Qs.3

Blachownia

Spór o Tor Wyrazów
Automobilklub Częstochowa wyraził swoje zaniepokojenie faktem, iż Sylwia Szymańska,
burmistrz Blachowni rozważa tymczasowe powierzenie terenu innej, nowo powstałej
i niedoświadczonej organizacji, pomimo porozumienia z 2018 roku pomiędzy częstochowską
organizacją, Miastem Częstochowa a Gminą Blachownia.
Qs.3
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aktualności
Blachownia

Spór o Tor Wyrazów

Q cd. ze str. 1
Gmina Blachownia w maju 2018
roku decyzją Wojewody Śląskiego
stała się właścicielem terenu, na
którym zlokalizowany jest Tor Wyrazów. Samorząd podjął starania,
aby przywrócić temu miejscu dawną
świetność. W grudniu 2018 roku
burmistrz gminy Sylwia Szymańska,
prezydent Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk oraz prezes Automobilklubu Częstochowskiego Marcin
Stryczak podpisali porozumienie
dotyczące rewitalizacji toru. - Strony
wyraziły wolę wspólnej realizacji inwestycji, która swym zakresem miałaby
obejmować:
budowę
uniwersalnego toru w zakresie karting/samochody/motocykle, budowę ośrodka szkoleniowego z
płytami poślizgowymi do doskonalenia jazdy kierowców oraz budowę
zaplecza dydaktyczno-szkoleniowego. Porozumienie określiło, że
współpraca ma być realizowana z
pełnym poszanowaniem kompetencji instytucjonalnych i prawnych
– poinformowała w specjalnym
oświadczeniu Sylwia Szymańska.
Choć burmistrz Blachowni w marcu
2020 roku zwróciła się do Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z
prośbą o wprowadzenie projektu
„Rewitalizacja toru wyścigowego w
Wyrazowie” na listę projektów kluczowych dla województwa śląskiego
w nowej perspektywie finansowej na
lata 2021-2027, propozycja nie została zaakceptowana przez Zarząd
Związku. Była to główna przyczyna,
która wpłynęła na wstrzymanie
działań na Torze Wyrazów. Realizacja tej inwestycji to kwestia wielomilionowa i gminy po prostu nie stać
na samodzielne prace.

Nowo powstała organizacja z
Blachowni przejmuje inicjatywę
Na terenie gminy Blachowania w
marcu 2020 roku zostało zarejestrowane nowe stowarzyszenie –
Automobilklub Blachownia, które
wyraziło chęć tymczasowej opieki
nad Torem Wyrazów. Opieka ta
miała polegać na przeciwdziałaniu

nielegalnemu i niekontrolowanemu,
a przede wszystkim, jak podkreśla
gmina, niebezpiecznemu użytkowaniu tego terenu przez osoby nieuprawnione. Mieszkańcy od dawna
uskarżali się na samowolne wizyty
przypadkowych kierowców na
Torze. Zarówno w dzień, jak i w nocy
korzystali z tego terenu, hałasując i
stwarzając zagrożenie. Wielokrotnie interweniowała policja i pracownicy urzędu. Nowopowstała
organizacja złożyła wniosek do Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, aby pozyskać
środki na wyposażenie tego terenu
w monitoring, szlaban, kontener gospodarczy, energię elektryczną i
przenośną toaletę. - Działanie to ma
przede wszystkim na celu zabezpieczenie i uporządkowanie terenu, na
którym, po stworzeniu regulaminu
wypracowanego podczas konsultacji społecznych i zaakceptowanego
przez
mieszkańców
Wyrazowa, dopuszczono by organizację imprez, ale, co należy podkreślić, z poszanowaniem praw
okolicznych mieszkańców – wyjaśnia Gmina Blachownia i zapewnia,
że przedsięwzięcie to nie koliduje w
żaden sposób z porozumieniem zawartym z Częstochową i Automobilklubem Częstochowskim.

Automobilklub Częstochowski
zaniepokojony
W lutym Automobilklub Częstochowski odbył spotkanie z przedstawicielami gminy Blachownia w celu
zaprezentowania trójetapowego
planu zabezpieczenia istniejącego
obiektu, realizowanego ze środków
własnych. Plan zakładał inwestycję
w kwocie ponad 200 tys. zł. celem
uporządkowania infrastruktury
obiektu w taki sposób, by nie stanowił on zagrożenia dla życia i
zdrowia korzystających z toru oraz
osób postronnych ale przede
wszystkim zmniejszenie uciążliwości wynikających z usytuowania
obiektu dla okolicznych mieszkańców. Od momentu przedstawienia planu na zabezpieczenie
toru, organizacja czekała na decyzję
gminy w sprawie środków na tel cel.

- W odniesieniu do oświadczenia
Burmistrz Miasta Blachownia pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie faktem, iż Gmina
Blachownia, jednoznacznie nie wycofując się z zawartego z nami i Miastem Częstochowa porozumienia,
rozważa tymczasowe powierzenie
terenu we władanie innej organizacji, powstałej zaledwie kilka miesięcy temu – informuje prezes
organizacji Marcin Stryczak, powołując się na wysokie kompetencje i
doświadczenie Automobilklubu
Częstochowskiego. Zdaniem organizacji z 60-letnią tradycją, niedopuszczalnym
jest
stawianie
tymczasowego rozwiązania ponad
ustalenia, które miały doprowadzić
do rewitalizacji terenu, a które nade
wszystko może powodować uciążliwości i stanowić zagrożenie dla
mieszkańców i uczestników spotkań. Automobilklub Częstochowski
zauważa, że nowo powstała organizacja z Blachowni chce realizować
swój projekt z pieniędzy, o których
decydują mieszkańcy, a ci sprzeciwili
się powierzeniu pieczy nowo powstałej strukturze. - Nie możemy
tutaj nie wspomnieć iż niepokojące
jest również dla nas, iż założone w
marcu stowarzyszenie, które chce
działać przeciw nielegalnemu i niekontrolowanemu użytkowaniu terenu tworzone jest między innymi
przez osoby, które od przekazania
terenu pod cele budowy autostrady
A1 w 2016 roku samowolnie o
każdej porze dnia i nocy, w dni robocze i weekendy, wjeżdżały na
teren toru, niejednokrotnie chwaląc
się swoimi wyczynami w mediach
społecznościowych. Zamieszczając
materiały na YT czy FB, szkalowali
jednocześnie profesjonalnych zawodników i nas jako członków Automobilklubu Częstochowskiego,
urządzając nielegalne imprezy na
nie swoim terenie, z którymi niestety nasza organizacja przez część
osób była utożsamiana. Dowodem
na to są liczne interwencje policji, telefony od zdenerwowanych mieszkańców zwracających się również
do nas z prośbą o pomoc w zaprowadzeniu porządku na obiekcie.
Ilość materiałów w Internecie jest
zatrważająca. Przykłady takiego zachowania można mnożyć, otrzymaliśmy
mnóstwo
materiałów
obrazujący poczynania,
w jaki
sposób osoby reprezentujące klub z
Blachowni szanują instytucje takie
jak my czy policję – dodaje prezes
Marcin Stryczak, zapewniając, że
celem Automobilklubu Częstochowskiego od kilku lat jest stworzenie nowoczesnego obiektu,
który będzie funkcjonował bezpiecznie i profesjonalnie, a także
zgodnie z działaniem prawnym
ośrodków szkoleniowych dla kierowców, młodzieży i dzieci, zgodnym
z normami PZM, popartym doświadczeniem i uprawnieniami sędziów sportu samochodowego na
arenie ogólnopolskiej.
■ Paula Nogaj
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Wanda Sowińska
jest mieszkanką Częstochowy,
gdzie już od najmłodszych lat
rozwijała swój poetycki talent.
Debiutowała w 2010 roku tomikiem
„Miłość, Przyroda i Ja”, który zmotywował ją do dalszej intensywnej twórczości literackiej. Twórczość u poetyka
pani Wandy jest połączeniem miłości
płynącej z serca, fantazji erotycznej, kojącej niespełnione uczucia oraz urokliwej wrażliwości kobiecej.

Nadchodzi jesień
Już nam niedługo pożółkną drzewa
Ptaków radosny umilknie chór…
A babie lato, swą srebrną nicią
Osnuje pola i szczyty gór.
Wicher się będzie z deszczem spowiadał
I nie zakwitnie w ogrodzie kwiat.
Jesień z walizki wyjmie paletę
By… pomalować na żółto świat.
Słoneczko słabiej będzie przygrzewać
Wiatr pracowicie ścieżki oczyści
jesień rozłoży w parku, i w lesie
Przecudny złoty - kobierzec z liści…
Wanda Sowińska

Częstochowa

Brakuje szczepionek
na grypę
Q cd. ze str. 1
Częstochowskie apteki czeka
trudny okres w związku z brakiem
dostępności szczepionek przeciwko
grypie. - Mamy mikroskopijne ilości.
Zamówiliśmy 150 szczepionek, a
dostaliśmy 17. To jest jedynie kropla
w morzu potrzeb – mówi Monika
Motyl z „Naszej Apteki” przy ulicy
Dąbrowskiego w Częstochowie.
Szczepionki są dostępne, jednak nie
we wszystkich placówkach, a ich
ilość jest bardzo ograniczona. Aby
otrzymać szczepionkę, należy udać
się do lekarza, który wypisze odpowiednią receptę. - Aktualnie mamy
jeden rodzaj szczepionki, aczkol-

wiek spodziewamy się drugiego, minimalnie droższego – mówi pani
Monika. Osobom powyżej 75 roku
życia szczepionka przysługuje bezpłatnie. Powyżej 65 roku życia odpłatność wynosi 50%; w przypadku
pierwszego rodzaju 22,88 zł, drugiego – 24,95 zł. Osoby chcące się
zaszczepić, poniżej 65 roku życia
będą musiały zapłacić pełną kwotę,
tj. 45,76 zł lub 49,90 zł. Po wykupieniu szczepienia należy udać się
do gabinetu lekarskiego, w celu jego
przyjęcia, warto pamiętać, że jeśli
posiadamy odpowiednie umiejętności, możemy to wykonać w domu.
■ Karolina Włodek
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Memoriał Skolimowskiej

Sukces młodych lekkoatletek

11. edycja Memoriału Kamili Skolimowskiej odbyła się w niedzielę 6
września na Stadionie Śląskim
w Chorzowie. Tegoroczne wydarzenie było częścią elitarnego cyklu

zdj. UM Częstochowy

Ewa Owczarek, Wiktoria Dądela,
Julia Kubik oraz Julia Trąbczyńska,
reprezentujące Klub CKS Budowlani zajęły II miejsce w sztafecie
4x100 m podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej.

,,World Athletics Continental Tour
Gold”. - W biegu dzieci 4 x 100m wystąpiła sztafeta CKS Budowlani,
w której znalazły się trzy uczennice
klasy sportowej Szkoły Podstawowej

nr 7 – Julia Kubik, Julia Trąbczyńska
i Wiktoria Dądela. Dziewczęta trenują pod okiem nauczycielki SP nr
7 Żanety Trąbczyńskiej – informuje
Urząd Miasta Częstochowy. Choć
presja była duża ze względu na rangę
tych zawodów, młode lekkoatletki
zaprezentowały się doskonale. Wywalczyły ostatecznie 2. miejsce,
uznając wyższość jedynie sztafecie
Wilhelm Szewczyk Czerwionka
w skład której, obok dziewcząt,
wchodzili również chłopcy.
■ PN

Zagroda „Stefanówka’’
ul. Naftowa 108,
42-130 Nowa Szarlejka
tel. 535 989 813
info@stefanowka.eu
www.stefanowka.eu
www.facebook.com/AgroStefanowka

Serdecznie zapraszamy

organizujemy: wycieczki szkolne i przedszkolne, ‚’Wakacje/Ferie w siodle i Zagrodzie’’, pikniki
rodzinne, urodziny, komunie i inne imprezy okolicznościowe. W piątki i soboty tematyczne
zajęcia edukacyjne dla dzieci, rozwijające kreatywność i wyobraźnię, połączone z oprowadzanką na kucu walijskim i zwiedzaniem zagrody, w której czekają liczne zwierzęta. Mieścimy się zaledwie 10 km od centrum Częstochowy.
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Filharmonia Częstochowska

Koncert na inaugurację
18 września Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana zainauguruje 76. sezon artystyczny 2020/2021 koncertem jubileuszowym z okazji 75-lecia filharmonii.

Będzie to pierwszy otwarty koncert dla publiczności po sześciomiesięcznej przerwie. 18 września
o godz. 19:00 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej wystąpi w sali koncertowej
pod dyrekcją Adama Klocka wraz
z Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum, za przygotowanie którego odpowiada
Janusz Siadlak. - 18 września to już
trzeci termin Koncertu Jubileuszowego z okazji 75-lecia Filharmonii
Częstochowskiej. Historia koncertowej kulminacji Jubileuszu Filharmonii to dokładnie pół roku od
momentu, w którym miała ona
hucznie zaistnieć do początku sezonu już kolejnego 76, kiedy to się
zrealizuje, jednak już w innych,
wciąż pandemicznych, warunkach.
Z tego powodu zakupione wcześniej miejsca na Koncert Jubileuszowy mogą ulec zmianie i nie
pokrywać się z tymi, które widnieją
na biletach. W zajmowaniu odpowiednich miejsc pomoże wykwalifikowana obsługa. Unieważnić
musieliśmy niestety wysłane wcześniej jubileuszowe zaproszeni – informujeFilharmoniaCzęstochowska.
Na program Koncertu Jubileuszowego złożą się utwory związane
z samą Filharmonią, a także z Częstochową. - Oczywistym wyborem
był Koncert skrzypcowy polskiego
kompozytora, bo za patrona mamy
urodzonego w Częstochowie wirtuoza skrzypiec, Bronisława Hubermana. I tak usłyszymy II Koncert
skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka
Wieniawskiego, często wykonywany i zarejestrowany na płycie
przez Hubermana. Jego wykonawcą będzie Mariusz Patyra, nazywany polskim Paganinim, wybitny
skrzypek, którego pierwszy raz podziwialiśmy w 2003 roku podczas
koncertu zatytułowanego „Wielkie
talenty, wielkie nadzieje" w ramach
IV Festiwalu Wiolinistycznego im.
Bronisława Hubermana. W 2018
roku powrócił na Festiwal Hubermanowski już z recitalem mistrzowskim, a teraz uświetni Jubileusz
75-lecia Filharmonii oraz otwarcie
nowego sezonu artystycznego. Towarzyszyć mu będzie Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama
Klocka. Wieczór jubileuszowy rozpocznie się poematem symfonicznym „Orawa" Wojciecha Kilara,
gdyż ten wybitny twórca związany
był z naszym miastem szczególnym

zdj. Łukasz Kolewiński

co po szkole

sentymentem, niejednokrotnie
podkreślanym podczas wizyt na Jasnej Górze. Filharmonicy Częstochowscy pod batutą Adama Klocka
byli wykonawcami słynnego „Exodusu" Wojciecha Kilara podczas
koncertu jubileuszowego z okazji
80-tej rocznicy urodzin Mistrza.
W wykonaniu obu zespołów artystycznych, Chóru i Orkiestry, oraz
solistów – sopranistki Ewy Biegas
i barytona Roberta Gierlacha, zabrzmi podniosłe „Te Deum" Antonína Dvořáka, podkreślające
uroczysty dla Filharmonii moment
– zapowiada Filharmonia. Cena biletów na to wydarzenie wynoszą
kolejno - 60 zł (normalny), 50 zł
(ulgowy), 40 zł (UTW)

Pozostałe imprezy
we wrześniu
w Filharmonii:
25.09.2020, godz. 19.00
Koncert Symfoniczny
Sala koncertowa Organizator:
Filharmonia Częstochwoska
12.09.2020, godz. 19.00
Spektakl „Chcesz się bawić?
Zadzwoń"
Sala koncertowa Organizator:
Agencja Awangarda
20.09.2020, godz. 16.00, 19.30
Sławek Uniatowski THE BEST OF
Wodecki, Zaucha, Sinatra
Sala koncertowa Organizator:
Scena Konesera Sp. z o.o
21.09.2020, godz. 17.00, 20.30
Raz Dwa Trzy
- 30 lat jak jeden koncert...
Sala koncertowa Organizator:
Agencja Adria-Art
23.09.2020, godz. 20.00
IRA
Sala koncertowa Organizator:
Agencja BRUSSA
27.09.2020, godz. 16.00, 19.30
Spektakle „Ludzie inteligentni"
Sala koncertowa Organizator:
Agencja CERTUS
Terminy i godziny rozpoczęcia
imprez mogą ulec zmianie
■ Paula Nogaj
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Co ciekawego po szkole?

Targi zajęć pozaszkolnych
w Centrum Handlowym
Auchan Poczesna
Nauka języków, zajęcia plastyczne czy może sztuki walki?
Każdy znajdzie coś dla siebie na
zbliżających się targach zajęć
pozaszkolnych. Goście odwiedzający Centrum Handlowe
Auchan Poczesna 12 września zapoznają się z szeroką ofertą
zajęć rekreacyjnych czy edukacyjnych i wybiorą odpowiednie,
dostosowane do zainteresowań
dzieci. Wstęp wolny.
Zajęcia i atrakcje pozaszkolne pozwalają na rozwój zainteresowań
i pasji, a do tego są dla dzieci okazją
do dobrej zabawy i poznawania rówieśników. Wszystkich niezdecydowanych, jakie zajęcia wybrać,
Centrum Handlowe Auchan Po-

czesna zaprasza na targi zajęć pozaszkolnych.
Na zbliżającym się wydarzeniu
swoją ofertę zaprezentuje wiele placówek i ośrodków, organizujących
aktywności edukacyjne, sportowe,
artystyczne i inne. Rodzice wraz
z dziećmi będą mieć okazję do spotkania i rozmowy z przedstawicielami, m.in: szkół językowych, domów
kultury, pracowni plastycznych oraz
instytucji prowadzących zajęcia
przydatne w szkole umiejętności
czytania i zapamiętywania. Możliwość spotkania z organizacjami pozwoli na szybkie i wygodne poznanie
ich oferty, podzielenie się wątpliwościami i wypytanie o szczegóły pod
kątem własnych potrzeb. Swoją
ofertę zaprezentują między innymi
szkoły językowe: Profi Lingua Częstochowa, El Aura Espanola, Aka-

demia Soard, Pro-lingua, Speak-Up,
Miejski Dom Kultury w Częstochowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Poczesnej, Edukacyjne Centrum
Konsultacyjne SOSW 1, Pracownia
plastyczna Czerwone Jabłuszko,
Zagroda Edukacyjna Stefanówka,
Alpakarnia, Laser House oraz
Brainy.
Dodatkowo podczas akcji dzieci
będą miały okazję wziąć udział
w różnego rodzaju zajęciach oraz
zabawach organizowanych przez
wystawców.
Targi zajęć dla dzieci odbędą się
12 września w Centrum Handlowym Auchan Poczesna przy ul.
Krakowskiej 10 w Poczesnej koło
Częstochowy. Stoiska będą dostępne od godz. 10:00 do 18:00.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Hybrydowe studia
Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
w Częstochowie już zdecydował,
w jakiej formie prowadzone
będą zajęcia na uczelni.

- W semestrze zimowym w roku
akademickim 2020/2021 zajęcia
dydaktyczne w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im.
Jana Długosza w Częstochowie
będą prowadzone w formie hybrydowej – poinformowała prof. dr hab.
Anna Wypych Gawrońska - Więk-

szość zajęć będzie odbywała się
zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość.
W formie tradycyjnej w siedzibie
Uczelni będą odbywały się przede
wszystkim zajęcia laboratoryjne
i warsztatowe, w przypadku których
niezbędne jest korzystanie z aparatury Uczelni, a także część wprowadzających zajęć dla studentów
pierwszych lat – wyjaśniła rektor
UJD. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z kierunków studiów
zostaną podane i ogłoszone przez
Wydziały Uniwersytetu.
■ Paula Nogaj

Rozporządzenia MEN

Nowe warunki nauczania
indywidualnego
W związku z nowymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Naukowej,
przewidywane są nowe rozwiązania
prawne, które mają na celu pomoc
w organizacji kształcenia w czasie
pandemii.
Minister Edukacji Narodowej podpisał dwa rozporządzenia zmieniające
rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (dotyczy
uczniów klas dotychczasowej szkoły
ponadgimnazjalnej objętych indywidualnym nauczaniem).
Konieczność nowelizacji tych rozporządzeń wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
objętym nauczaniem indywidualnym.
W trakcie roku szkolnego 2020/2021

zajęcia te nie muszą odbywać się
w kontakcie bezpośrednim. Rodzice
dziecka/ucznia lub pełnoletni uczeń
musi zgłosić się z wnioskiem w tej
sprawie do dyrektora przedszkola
bądź szkoły. Wprowadzenie takiego
rozwiązania umożliwi dyrekcji przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem
środków kształcenia na odległość.
W przepisach widnieje jednoznacznie, iż jedynie na wniosek złożony przez rodzica lub pełnoletniego
ucznia, dyrektor może wprowadzić
taki tryb nauczana indywidualnego.
Taki sposób organizacji będzie możliwy ze względu na przyjęty model
edukacyjny związany z sytuacja epidemiologiczną.
Zajęcia indywidualne mogą być
przeprowadzane również w sposób
tradycyjny, w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub
uczniem.
■ KW

Od 1 września

Bardzo duże podwyżki
dla bezrobotnych
Q cd. ze str. 1
Z początkiem września weszła
w życie ustawa, która zapewnia bezrobotnym, a zatem również osobom
pobierającym zasiłek oraz ubiegającym się o świadczenie podwyżkę
rzędu ponad 300 złotych. Od 1
czerwca kwota podstawowa
w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosiła
881,30 zł, po tym okresie – 692 zł.
Aktualnie kwotę tę podwyższono do
1200 złotych w okresie pierwszych
90 dni posiadania prawa do zasiłku
oraz 942,30 zł po tym okresie.
Wysokość pobieranej sumy zależy
również od stażu pracy, zatem zasiłek dla bezrobotnych może mieć
trzy warianty:
• pełna wysokość, czyli 100% zasiłku (obejmuje staż pracy od 5 do 20
lat) – 1200 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, później 942,30 zł brutto;
• zasiłek obniżony, czyli 80% pełnej
wysokości (staż pracy mniejszy niż 5
lat) – 960 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, później 753,90 zł brutto;
• zasiłek podwyższony, czyli 120%
wysokości (staż pracy wynosi powyżej 20 lat) – 1440 zł brutto

w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, później
1130,80 zł brutto.
Celem podwyższonych świadczeń
dla bezrobotnych jest wsparcie finansowe w okresie po utraconej
pracy ze względu na koronawirusa.
Uzasadnieniem projektu była trudna
sytuacja na rynku pracy. Ze względu
na panujący kryzys gospodarczy,
bezrobotni mają mniejsze szanse na
znalezienie nowej pracy.
W ramach działań antykryzysowych wprowadzono również dodatek solidarnościowy, z którego
mogły skorzystać osoby, które po 15
marca w następstwie koronawirusa,
straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek ten wynosił 1400 złotych miesięcznie i przysługiwał od 1
czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.
Z tego świadczenia również mogli
skorzystać bezrobotni, jeśli byli zarejestrowani w urzędzie pracy.
W naszym mieście także jest widoczny wyraźny wzrost bezrobocia.
W marcu stopa procentowa bezrobocia w powiecie wynosiła 6,3%,
w mieście 3,0%. W lipcu br. wynosiła
ona już 7,8% w powiecie i 4,1%
w mieście.
■ KW

wieści z gmin
Poczesna

Metoda na „rachmistrza”

Nabór do Gminnej
Orkiestry Dętej
Gra na instrumencie to nie tylko
rozwijanie pasji, ale nauka systematyczności i zawieranie nowych
przyjaźni, dlatego warto pójść w
tym kierunku! Gminne Centrum
Kultury, Informacji i Rekreacji w
Poczesnej ogłasza nabór do
Gminnej Orkiestry Dętej.
Orkiestra z Poczesnej poszukuje
chętnych, którzy zasilą jej szeregi.

Nie daj się oszukać

Próby odbywają się w Wiejskim
Centrum Kultury i Rekreacji w Bałgrach, przy ulicy Śląskiej 84. Nabór
odbywa się w czwartki w godzinach
14.20 – 21 oraz piątki od 16:00 do
20:00. Zajęcia prowadzone są przez
kapelmistrza Wojciecha Grelę.
Gwarantowana świetna atmosfera,
wykwalifikowana kadra, wyjazdy
oraz możliwość nauki gry od podstaw.
■ KW

Olsztyn
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Trwa powszechny spis rolny na
terenie naszego kraju. Jest on realizowany
głównie
przez
samospis internetowy i kontakt
telefoniczny z użytkownikami
gospodarstw rolnych, jednak z
osobami, które nie dołączą do
spisu samodzielnie, kontaktować się będą rachmistrzowie
spisowi. Policja przestrzega
przed oszustami, którzy mogą
chcieć się pod nich podszywać.
Spis rolny będzie prowadzony w

gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
osób
prawnych,
jednostek organizacyjnych niemających
osobowości
prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane
są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi w formie samopisu internetowego lub wywiadu telefonicznego. Z osobami, które nie
dokonają samospisu osobiście skontaktują się rachmistrzowie spisowi.
- Każdy przedstawiciel GUS będzie

7.

posiadał imienną legitymację ze
zdjęciem umieszczoną w widocznym miejscu z podpisem dyrektora urzędu statystycznego, a także
upoważnienie do zbierania danych.
W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości
ankietera, należy zwrócić się do
Urzędu odpowiedzialnego za przeprowadzenie spisu w celu weryfikacji jego obecności w naszym
gospodarstwie. Wszelkie próby
podszywania się pod rachmistrzów
prosimy zgłaszać na numer alarmowy 112 lub 997 – apeluje częstochowska Policja. Szczegółowe
informacje dotyczące kontaktu ze
stony rachmistrzów, znajdziemy na
stronie internetowej:
https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec

■ Paula Nogaj

Rędziny

Europejskie Dni Szkoła realizuje
kolejny projekt
Dziedzictwa

zdj. Urząd Gminy Poczesna

unijny

Już w tę sobotę 12 września Gminny Ośrodek
Kultury w Olsztynie zaprasza na pieszy rajd w ramach
Europejskich
Dni
Dziedzictwa
organizowanych pod hasłem „Moja droga”.
Pieszy rajd będzie okazją do poznania lub przypomnienia sobie najciekawszych miejsc związanych z
Olsztynem oraz jego historią i dziedzictwem. - W naszym przypadku droga ta, to wycieczka zarówno w
przestrzeni jak i czasie. To okazja, aby zanurzyć się w
historię i kulturę naszej małej Ojczyzny, odkryć jej zakamarki i poznać tajemnice, podziwiając przy tym fascynujący, jurajski krajobraz – wyjaśnia Urząd Gminy
Olsztyn. Zbiórka odbędzie się o godzinie 9 przed
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Olsztynie. Zachęcamy do udziału zarówno mieszkańców, jak osoby,
które gościnnie przebywają w okolicy.
■ KW

Gminie Rędziny udało się pozyskać ponad 265 tys. zł
na realizację kolejnego projektu unijnego. Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach od września
realizuje projekt „Edukacja jutra w ZSP nr 1”, który
jest finansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny). Urząd Gminy Rędziny aplikował ponownie o wsparcie finansowe i tym razem również
się udało.
- Projekt jest skierowany zarówno do młodzieży szkolnej,
jak i nauczycieli. Jego głównym celem jest podniesienie
kompetencji kluczowych u 170 uczniów, w tym zniwelowanie deficytu u 16 uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (SPE). Chodzi też o podniesienie kompetencji zawodowych u 17 nauczycieli. Realizowane są i będą
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej rozwijające kompetencje kluczowe (prowadzone metodą eksperymentu) oraz zajęcia specjalistyczne, jak również
szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje.
Ponadto zakupione będą niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć – informuje Urząd Gminy Rędziny. Koniec realizacji projektu planowany jest na czerwiec 2021 roku.
Całkowita wartość zadania to 295 525 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 265 972,50 zł. To kolejny projekt
edukacyjny, realizowany w ramach środków unijnych w
placówce oświatowo-wychowawczej, podlegającej
gminie. - Tylko w ostatnich latach pozyskane dofinansowania umożliwiły uczniom rozwinąć kreatywność i poprawić efekty kształcenia (projekt „Nowy wymiar edukacji”
w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Kościelcu i Rudnikach), a w Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy
wchodzącym w skład ZSP nr 1 w Rędzinach uruchomiono
dodatkowe miejsca dla dzieci i zapewniono znacznie
lepsze warunki (projekt „Przedszkole Marzeń w Gminie
Rędziny”) - dodaje urząd.
■ Paula Nogaj

Mstów

Robert Kapica w telewizyjnym show
Pochodzący z gminy Mstów Robert Kapica jest
jednym z bohaterów drugiej serii telewizyjnego reality-show „Hotel Paradise”.

Koncert z gwiazdami
Wyjątkowy koncert będzie miał
miejsce w sobotę 12 września w
Mykanowie. Na scenie zagra
setka “dęciaków”, a zaśpiewają
znani i lubiani – Karolina Sambor-Kobiałka, Ania Karwan,
Krzysztof Cugowski oraz Marcin
Sójka. Wydarzenie realizowane
w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego
Województwa Śląskiego wpisuje
się w obchody 110-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej z
Mykanowa. Początek o godz.
19:00. Wstęp wolny.
Stowarzyszenie „Myk do Kultury”
które wspiera Młodzieżową Orkiestrę Dętą przy OSP w Mykanowie
realizuje projekt w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 pt. „Setka

Koniecpol

Święto
Plonów
zdj. Urząd Gminy Mstów

Robert Kapica zaczął swoja medialną karierę w 2016
roku, kiedy wygrał światowy finał najstarszego i cieszącego się największym prestiżem konkursu dla modelek i
modeli „The look of the year”. Był pierwszym mężczyzną
i Polakiem, który wygrał edycję światową tego konkursu. Modelingiem zajmuje się zawodowo, reprezentował Polskę na wyborach Mister World 2019.
Program „Hotel Paradise” debiutował na antenie w
lutym bieżącego roku. Grupa singli przebywa w hotelu
na Bali, gdzie co siedem dni odpada jeden uczestnik,
który nie znajdzie dla siebie pary. Gdy pozostać w grze,
zawodnicy muszą tworzyć sojusze oraz obmyślać różne
intrygi. Zwycięska para na szansę na zdobycie 100 000
KW
złotych. 

Mykanów

Ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną
,
tegoroczne Dożynki Gminne w
Koniecpolu miały inny przebieg
niż dotychczas.
Z inicjatywy burmistrza Miasta i
Gminy Koniecpol Ryszarda Suligi,
zamiast tradycyjnych Dożynek

najbardziej aktywnej młodzieży.
Pracowita, ambitna, grająca na dęciakach i chcąca się rozwijać. Chcesz
zagrać w takiej orkiestrze?”.
Zwieńczeniem projektu będzie będzie koncert, który odbędzie się 12
września na placu targowym w Mykanowie. Wystąpią podczas niego
gwiazdy polskiej estrady – Karolina
Sambor-Kobiałka, Anna Karwan,
Krzysztof Cugowski i Marcin Sójka
wraz z setką młodych muzyków,
grających na „dęciakach”. Wydarzenie wpisuje się w obchody 110lecia działalności Młodzieżowej
Orkiestry Dętej OSP Mykanów,
która jest czterokrotnym laureatem
Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych OSP. Wydarzenie organizowane jest zgodnie z zasadami
obowiązującymi w czasie epidemii.
■ Paula Nogaj

Gminnych w Koniecpolu, zostały
odprawione msze dziękczynne w
każdym z czterech kościołów gminy
Koniecpol. 23 sierpnia w kościele
Św. Michała Archanioła w Koniecpolu i NMP Królowej Polski w Oblasach, 30 sierpnia w kościele Św.
Trójcy w Koniecpolu i 6 września w
kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Łysinach. Zebrani w świątyniach dziękowali za plony, Koła
Gospodyń Wiejskich zajęły się przygotowaniem
dożynkowych
wieńców, koszów z owocami,
kwiatów oraz domowych wypieków.
Całości dopełniły kolorowe stroje
pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
■ KW
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pomagaj zwierzętom

Rozmawiamy z Mileną Bilską, Miss Polonia Ziemi Częstochowskiej 2019

Staram się mierzyć wysoko
i dążyć do wyznaczonego celu
Teresa Szajer: W ubiegłym roku
zostałaś Miss Polonia Ziemi Częstochowskiej. Byłaś także finalistką konkursu Miss Polonia. Jak zaczęła się twoja przygoda z tego typu konkursami?

Milena Bilska: Do udziału namówili
mnie moi najbliżsi. Choć nie ukrywam, że gdy byłam dzieckiem i ćwiczyłam różne układy taneczne na podwórku to zawsze mówiłam, że chciałabym być miss. Sam udział w konkursach potraktowałam jako przygodę.
Chciałam móc powiedzieć moim
dzieciom za parę lat, że kiedyś brałam
udział w konkursie Miss Polonia.
Chciałam, żeby moi rodzice i najbliżsi
się ucieszyli, bo strasznie mnie dopingowali. Wszystko właściwie zaczęło
się przez kolegę, który zadzwonił i poinformował, że po pięciu latach wraca
konkurs Miss Polonia. Zaproponował
mi udział. Zgodziłam się. Był to dość
intensywny czas – pracowałam i jednocześnie studiowałam w Warszawie.
Na zgrupowania przyjeżdżałam z walizką. Kilka z nich musiałam ominąć.
Czułam się przez to nie fair w stosunku do dziewczyn, które uczestniczyły
we wszystkich spotkaniach. Udało mi
się jednak nauczyć wszystkich choreografii i finalnie, na gali wszystko
poszło super.

T.S.: Sędziowie zaczynają wyczytać nazwiska od wicemiss. Nie słyszysz swojego nazwiska i liczysz,
że w kolejnym momencie ono
padnie...

M.B.: Kiedy wyczytali nazwisko mojej
faworytki, Patrycji Brudkiewicz, jako
pierwszej wicemiss to zapaliła mi się
taka lampka w głowie, że może faktycznie mam szansę wygrać.
T.S.: Później był konkurs Miss Polonia.

M.B.: Tak - trzy dziewczyny przeszły do
półfinału i pojechałyśmy do Łodzi. Ten
moment był bardzo stresujący ze
względu na to, że nie oceniano naszej
urody, lecz przeprowadzono z nami
rozmowę pod kontem psychologicznym, patrzono na nasze emocje, w jaki sposób zareagujemy i odpowiemy.
Były to pytania w stylu: „jedziesz na
bezludną wyspę, czy zabierasz ukochanego czy rodziców?”.
T.S.: I co odpowiedziałaś?

M.B.: Rodziców, chociaż wiadomo, że
ciężko się odnaleźć w takiej sytuacji,
kiedy trzeba wybrać między osobami,
które się kocha. Po wyjściu byłam zrezygnowana, dzwoniłam do mamy i
mówiłam, że mi się nie uda. Było tam

T.S.: Po konkursie posypały się
propozycje?

M.B.: Przed konkursem już działałam
w branży, ale rzeczywiście poszerzył
on moje horyzonty. Nawet w trakcie
kwarantanny. Mogę wręcz powiedzieć, że kwarantanna mi służyła, bo
wielu fotografów się odzywało i przyjeżdżało do miasta na sesje. Teraz
modeling jest moją pracą i właśnie z
tego mam środki na życie, a przy okazji jest to moja pasja.
T.S.: Co twoim zdaniem jest najlepszego w pracy w modelingu?

M.B.: Bardzo mnie cieszy, że ciągle
mogę poznawać nowych ludzi, również tych znanych. Mam okazję z nimi
rozmawiać w cztery oczy. Stale buduję swój charakter.
T.S.: Czy obecnie wciąż studiujesz?

M.B.: Nie. Studiowałam rok kosmetologię, ale ze względu na konkurs i dużo zleceń z branży modelingowej,
zdecydowałam się porzucić studia.
Mam zamiar wrócić w tym roku, zastanawiam się nad naszym Uniwersytetem w Częstochowie. Myślę nad
dziennikarstwem. Stwierdziłam, że
kosmetologia nie jest dla mnie. Z roku na rok zmienia się mój plan na życie. Jestem osoba młodą, więc szukam
swojej drogi pozamodelingowej. Zawsze trzeba mieć plan B. Poza tym jestem przeciwna upiększaniu się, jestem za naturalnym wyglądem. Interesuję się sportem, wyprowadzam zawodników na galach MMA. Lubię też
piłkę nożną, więc może jakieś dziennikarstwo sportowe? Mój brat od małego gra w piłkę, więc przewija się
ona w naszym życiu od zawsze. Staram się mierzyć wysoko i dążyć do
wyznaczonego celu.
T.S.: Czy możesz nam opowiedzieć
trochę o życiu prywatnym? Masz
chłopaka? Stosujesz jakąś specjalną dietę, a może ćwiczenia?

T.S.: Co czułaś, gdy usłyszałaś swoje nazwisko, gdy okazało się, że to
właśnie do ciebie trafia tytuł tej
najpiękniejszej?

M.B.: Na wybiegu czułam się, jak ryba
w wodzie. Cały czas się uśmiechałam.
Nawet jedna z uczestniczek podeszła
do mnie i powiedziała „na pewno wygrasz”. W ogóle w to nie wierzyłam,
przecież każda z nas miała równe
szanse. Moja mama obserwując mnie
z boku stwierdziła później, że przez
cały czas trwania konkursu się uśmiechałam.
T.S.: Chyba z natury jesteś bardzo
pogodą osobą?

M.B.: Staram się. Wiadomo, że czasem
są nerwy, ale staram się, żeby uśmiech
przeważał. Wtedy było tak samo. Byłam w szoku, jak sparaliżowana. Nie
wiedziałam, jak zareagować. Kiedy
spotkałam się z rodziną emocje opadły i zaczęłam się cieszyć.

około 100 dziewcząt z całej Polski i
trwało to 3 godziny. Byłyśmy zdenerwowane, zmęczone i głodne. Później
były jeszcze przejścia w strojach kąpielowych i następnie wyczytywali
numerki osób, które się zakwalifikowały. Kiedy usłyszałam swój, prawie
się popłakałam ze szczęścia. Miss Polonia z ubiegłego roku wręczyła nam
upominki i szarfy. Miesiąc później odbyła się oficjalna sesja zdjęciowa i
dostałyśmy wizytówki przygotowane
pod finał ogólnopolski. Przed finałem
miałyśmy ogólnopolskie zgrupowanie, gdzie ćwiczyłyśmy układy i przez
2 tygodnie nie mogłyśmy się widywać z najbliższymi i w ostatni dzień
przymiarki i gala finałowa w weekend.
T.S.: Czuć było rywalizację?

M.B.: Ta rywalizacja to była przyjemność. Poznałam przemiłe dziewczyny,
zarówno na finale w Częstochowie,
jak i tym ogólnopolskim. Cały czas
mamy ze sobą kontakt.

M.B.: Nie mam chłopaka. Jeśli chodzi
o dietę to w zeszłym roku jadłam dosłownie wszystko, ale zaczęłam unikać pszenicy. Jem dużo owoców, warzyw. Moja mama, niestety, jest chora
na nowotwór, przez co zaczęła jeść
nieco inaczej. Siłą rzeczy przeszło to
również na mnie. Trzeba dbać o swoją odporność, zwłaszcza teraz. A
oprócz tego jeżdżę na rowerze i ćwiczę w domu.
T.S.: Gotujesz? Masz jakieś swoje
ulubione danie?

M.B.: Tak, gotuję. Uwielbiam ryż z warzywami i pesto albo kurczaka z curry.
Mięso jem w małych ilościach, staram
się unikać cięższych, jak żeberka. Kurczaka częściej, z dobrego źródła, nie z
supermarketu. Kocham jabłecznik i
sernik mojej babci.
T.S.: A inne słodycze?

M.B.: Ograniczam, przez mamę, bo
wiem, że cukier źle wpływa na nasze
zdrowie. Jeśli mam ochotę na coś
słodkiego to sięgam po banana, jabłko, albo mega gorzką czekoladę.
T.S.: Sporo już osiągnęłaś, ale z

Milena Bilska

pewnością nie zamierzasz na tym
poprzestać. Jakie masz marzenia?

M.B.: Już w przedszkolu zaczęłam
śpiewać. Chciałabym nagrać singiel z
jakimś fajnym teledyskiem. Nie wiążę
z tym przyszłości, nie chcę robić wielkiej kariery, ale po prostu chciałabym
to wydać.
T.S.: Piosenka z własnym tekstem?

M.B.: Mam problem z pisaniem tekstów. Zawsze, jak się za to zabieram,
wychodzą smutne kawałki .A ja bym
chciała coś radosnego, typowo wakacyjna piosenkę. Ktoś musiałby mi pomóc, ale chciałabym, żeby ten kawałek wyrażał mnie. Nic nie będzie udawane, teledysk byłby mega taneczny.
Swego czasu tańczyłam w Częstochowskim Teatrze Tańca. Zastanawiam się nad powrotem. Jestem duszą artystyczną i chciałabym, żeby
sztuka była zawsze obecna w moim
życiu. Chciałabym się nauczyć grać na
pianinie, lubię też gitarę. Ostatnio kupiłam sobie ukulele, ale myślałam, że
będzie to prostsze (śmiech). Jeśli nie
gra się na instrumencie od najmłodszych lat to później może być problem, więc potrzebowałabym chyba
jakiegoś nauczyciela.

T.S.: ...i na zakończenie – skoro jesteś wolna, to zdradź nam proszę,
jaki jest twój ideał mężczyzny.

M.B.: Zawsze miałam skromnych
chłopaków. Wysokich, szczupłych, nie
byli jakoś mega przystojni. Nie lubię
typu kulturysty. Musimy się dogadywać, musi mieć pomysł na siebie i
przede wszystkim musi akceptować
moje czarne poczucie humoru. Najlepiej brunet.
T.S.: A co, jeśli okaże się ideałem z
zewnątrz, ale będzie jadł dużo
mięsa?

MB: Na pewno nie będę go zmieniała, ale postaram się z nim porozmawiać o jego diecie. Nie chcę, żeby się
zmieniał dla mnie. Zawsze miałam
skromnych chłopaków. Wysokich,
szczupłych z delikatnie wysportowaną sylwetką. Nie lubię typu kulturysty.
Musimy się dogadywać, musi mieć
pomysł na siebie i przede wszystkim
musi mieć podobne poczucie humoru
jak ja. Najlepiej brunet.
T.S.: Życzymy zatem, żebyś znalazła swój ideał i dziękujemy za rozmowę.

pomagaj zwierzętom
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Wywiad
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Barbara Mizera i Małgorzata Langier

„Schronisko powinno być
domem przejściowym”
Schronisko w Jamrowiźnie
to tymczasowy dom dla
bezdomnych psów i kotów.
Trafiają tam zwierzęta, które się zgubiły i czekają na
swoich właścicieli, ale także te, które zostały porzucone przez nieodpowiedzialnych ludzi. Obecnie
przechodzi ono szereg modernizacji, dzięki którym
zwierzęta mają lepsze warunki i fachową opiekę.
O zmianach, działalności
i aktualnych potrzebach
schroniska rozmawiamy
z Barbarą Mizerą i Małgorzatą Langier.
Teresa Szajer: Jakiego modernizacje przechodzi schronisko, odkąd
zostało przejęte przez Centrum
Integracji Społecznej?

Barbara Mizera: Modernizacja boksów, remonty torów, bloku pooperacyjnego... Pani Małgosia Langier, kierowniczka schroniska na pewno chętnie też o tym opowie. Na ten moment
mamy pod opieką 92 pieski. Właściwie 93 - 15 minut temu była tu młoda dziewczyna, która znalazła w lesie
porzuconą suczkę.
TS: Czy są wolontariusze, którzy
pomagają w schronisku? Ilu ich
jest?

BM: Mamy 10 stałych wolontariuszy i
nie prowadzimy naboru ze względu
na to, że jest mało piesków. Nasze
schronisko jest przystosowane na ponad 300 psów. Mamy również miejsce
dla kotów, jednak aktualnie żadnego
nie posiadamy. Staramy się przede
wszystkim „pozyskać” pobliskie gminy, aby je schronisko obsługiwało.
Niestety, uciekają one, z różnych przyczyn do Zawiercia i innych miejscowości. W poprzednich latach była
opieka weterynaryjna, ale niewystarczająca. W tym momencie współpra-

wieku ok. 3-4 lat, ale był tak zrezygnowany, że myślałam, że to dziadek.
TS: Czyli lepiej oddać do schroniska, niż porzucać?

BM: Oczywiście, teraz adopcje idą
bardzo dobrze. Jeśli psy mają odpowiednią opiekę, to późniejsi właściciele otrzymują psa zdrowego, z książeczką, zaszczepionego.
TS: Tylko kochać i dbać.

cuje z nami pani weterynarz i wszystkie zwierzęta są sterylizowane. Każde
szanujące się schronisko powinno
dbać o leczenie weterynaryjne oraz
przede wszystkim profilaktykę, która
jest tańsza niż leczenie. W tej chwili
jeżdżę po gminach i promuję ofertę.
Nasze psy mają naprawdę bardzo dobrze. Są wyprowadzane przez wolontariuszy, pracowników, przebywają
dużo na wybiegach. W tym roku mieliśmy do końca czerwca ponad 100
adopcji. To bardzo dobrze, bo schronisko powinno być domem przejściowym.
TS: Czy wszystkie psy są do adopcji w waszym schronisku, czy zdarzają się takie, które wolałybyście
zostawić?

BM: Są psy trudne - po przejściach.
Małgorzata Langier: W tej chwili mamy jednego psa - Lolka, który jeszcze
nie jest gotowy do adopcji, ale mamy
wolontariuszkę, która jest jednocześnie behawiorystką i dzięki niej pies
robi duże postępy. Potrzeba jedynie
trochę czasu.
TS: Czyli wszystkie psy są do adopcji?

ML: Zgadza się, wszystkie. Poza pracownikami, te dwa psiaki zostają z nami do końca.

TS: Czego wam potrzeba tu w
schronisku?

BM: Pani redaktor, jedyne, czego nam
potrzeba to lepsza karma, wzbogacona o składniki odpowiednie dla psów
z problemami jelit. Chcielibyśmy też
zawrzeć umowę, może z jakimś zakładem, może z darczyńcą w kwestii mięsa. Pozyskujemy żywność z różnych
zakładów mięsnych - głównie kości.
TS: Zwracaliście się państwo do
różnych firm?

BM: Tak, proponują oni żywność odpłatnie, na co nas nie stać.
TS: Najbardziej zależałoby państwu na specjalistycznych karmach?

BM: Tak, na pewno nie karmy z supermarketów, które są słabej jakości. Potrzebujemy też karm w puszkach. Suchej karmy mamy pod dostatkiem.
Wolimy kilogram dobrej karmy niż 10
kg karmy z marketu. Mokra i lecznicza
to aktualnie priorytet.
TS: Jakie rasy psów są najczęściej
zostawiane, porzucane?

ML: Kundelki, mieszańce.
TS: A w jakim wieku?

ML: Teraz mieliśmy na przykład szczeniaka.
BM: A wcześniej znaleźliśmy psa w

TS: Na miejscu znajduje się też taki mały szpital?

BM: Tak, miejsce, gdzie pieski dochodzą do siebie po operacjach.

BM: Mamy i adopcje zagraniczne.

TS: Wspominały panie, że aktualnie nie macie żadnego kota pod
opieką. Z czego to wynika?

TS: Jak państwo pozyskują takich
chętnych?

BM: Kotów dzikich brać nie możemy,
zabrania nam tego ustawa.

BM: Różnie. Na przykład osoby prywatne, Polacy, przyjeżdżają i znajdują
gotowe domy np. w innych krajach.
Do tej pory mamy takie podziękowania wraz ze zdjęciami od pana z
Niemczech. Nie wiem, dlaczego ludzie porzucają psy.

TS: Czyli tylko te, które ktoś przyniesie znajdują swoje miejsce w
schronisku?

ML: Dokładnie.

Barbara Mizera i Małgorzata Langier

schroniska. Jeśli ktoś decyduje się na
adopcję, przeprowadzany jest wywiad
przedadopcyjny - później poadopcyjny. Panie wolontariuszki jeżdżą i
sprawdzają, czy warunki są odpowiednie dla pieska.

TS: Myślę, że ma na to wpływ
brak świadomości, że człowiek
jest jak członek rodziny – też kosztuje. Niektórych to chyba przerasta.

BM: Mamy zaprzyjaźnione stowarzyszenie i jako gmina robiliśmy akcje w
ramach programu alkoholowego dla
dzieciaków. Ze szkół przyjeżdżają
uczniowie, później wracają jako wolontariusze, więc świadomość jest
dość spora.
TS: Jak przebiega proces adopcji
psa? Czy panie uświadamiacie jakoś ludzi o cechach psów, ras, że
niektóre są łagodniejsze?

BM: Pieski wszystkie są opisane wraz
ze zdjęciem na stronie internetowej

BM: Ewentualnie zabieramy kotki,
kiedy właściciel umrze i nie ma kto
się zająć zwierzakiem, czy w sytuacjach losowych.
TS: To co z kotami dzikimi?

BM: Gminy powinny mieć programy,
które objęłyby je opieką.
TS: Gdzie zgłaszać takie sytuacje?

BM: Do każdego Urzędu Miasta. Powinna być tam osoba odpowiedzialna
za zwierzęta, która przygotowuje program. Następnie wyłapują te koty, robią akcję sterylizacji, kastracji i kocięta wracają na to samo miejsce. Są też
domy tymczasowego pobytu dla kotów. Otrzymujemy tysiące telefonów,
zwłaszcza w okresie letnim, że jakaś
kotka się okociła. Wtedy kieruję taką
osobę do stowarzyszenia „Częstochowa dla zwierząt”.
TS: Dziękuję za rozmowę.

10.

aktualności/ogłoszenia
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Powstanie nowy węzeł przy DK1

Pierwszy potwierdzony przypadek

Jest porozumienie
miasta i koncernu
IKEA

Koronawirus
w częstochowskiej
szkole

Żużel

Kibole
będą
sądzeni
w Lesznie
Fani Unii Leszno, którzy pobili kibica i prokuratora przed meczem
żużlowym będą sądzeni w
Lesznie - tak zdecydował Sąd
Okręgowy w Częstochowie. Mężczyzn oskarżono o rozbój.

Q cd. ze str. 1
We wtorek 8 września sanepid wystosował informację do kierownictwa Zespołu Szkół Technicznych o pozytywnym wyniku testu jednego z uczniów, który ostatni raz w szkole pojawił się w ubiegły
czwartek. Kiedy źle się poczuł zgłosił się do wychowawczyni, a ta skierowała go do szkolnej pielęgniarki. Od tego momentu nie pojawił się już w
szkole.
Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu ucznia technikum, zapadała decyzja o skierowaniu na dziesięciodniową kwarantannę całej klasy, do której uczęszczał zakażony chłopiec. Dla uczniów
zostały zorganizowane zajęcia zdalne, a po odbytej izolacji wrócą oni do
stacjonarnego trybu zajęć. Obowiązkową kwarantanną objęto również
nauczycieli, którzy mieli bezpośredni kontakt z chorym. Pozostali
uczniowie i nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z planem.
- Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań, aby zapobiegać,
przeciwdziałać i zwalczać COVID-19 tak, by zapewnić bezpieczne warunki nauki i pracy dla uczniów i pracowników szkoły - zapewnia Patrycja Rozpondek wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych.

Q cd. na str. 1
Dzięki tej inwestycji drogowej, polepszy się skomunikowanie ulic Makuszyńskiego i Połanieckiej z DK-1. Na obecnym etapie trwa projektowanie ostatecznych rozwiązań budowlanych, które zostaną zastosowane. Jak poinformował
rzecznik MZDiT i MPK w Częstochowie, deklarowana przez szwedzki koncern
kwota udziału w wymienionych działaniach wynosi ponad 13 mln zł. Miasto ma
pokryć pozostałą część tego kilkudziesięciomilionowego przedsięwzięcia. - W
perspektywie kolejnych lat służby miejskie nie wykluczają podjęcia przygotowań do opracowania i realizacji kolejnych zadań drogowych będących naturalną kontynuacją I etapu przygotowywanego razem z firmą IKEA
przedsięwzięcia, o którym powyżej – dodaje Maciej Hasik.
■ Paula Nogaj

■ Karolina Włodek

Przypomnijmy - we wrześniu ubiegłego roku przed meczem kibole
z Leszna, w pobliżu stadionu przy
ul. Olsztyńskiej zaatakowali mężczyznę, który szedł na mecz Włókniarza z Unią Leszno. Napastnicy
zabrali mu szalik. W obronie zaatakowanego stanął prokurator, który
był świadkiem zdarzenia. On również został pobity, a napastnicy
uciekli. Kibole zostali zatrzymani. W
ustaleniu szczegółów zajścia pomogły między innymi udostępnione
nagrania z monitoringu. Teraz sąd
postanowił, że proces pięciu mężczyzn z uwagi na obiektywizm powinien toczyć się w Lesznie, ponieważ
w sprawie poszkodowanym jest
m.in prokurator, a świadkami są
trzej prokuratorzy. Za rozbój kibolom może grozić kara do 12 lat
więzienia.
■ bea

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
DAM PRACĘ
Q Zatrudnię wykwalifikowaną
kucharkę z wieloletnim doświadczeniem i z umiejętnością gotowania różnorodnych
diet. Mile widziane referencje.
Kontakt w godz. 10.00-16.00.
Tel. 783 783 387

Q Praca w Radomsku – Operator

wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji.
Więcej informacji: 663 330 218

Q Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

Q Przyjmę do pracy szlifierza
tel. 601 505 520

Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza tel. 601 505 520

SZUKAM PRACY
Q Podejmę pracę pracownika gospodarczego - ogrody, posesje,
porządki, itp. Tel. 536 512 396

Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje,
porządki, itp. tel. 508 747 290

Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44,

podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.

USŁUGI
Q Flash gsm profesjonalny serwis

telefonów komórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa, al.
Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 149 969

Q Hydrauliczne, gazowe usługi
- tel. 577 341 526

Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko
- tel. 532 240 888

Q Malarskie czysto, tanio,

malowania każdych pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Częstochowa i okolice
tel. 793 403 834

Q Malowanie mieszkań, profesjo-

nalnie, czysto, dokładnie, każdych
pomieszczeń wewnątrz - Częstochowa i okolice do
30 km - tel. 663 545 775

Q Malowanie tanio, czysto, dokładnie, zlecenia gipsowo-malarskie
tel. 883 844 555

Q Naprawa pomp wodnych,

hydroforowych, samochodowych i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara
133a, tel. 669 245 082

Q Polerowanie reflektorów, bla-

charstwo, lakiernictwo, tłumiki.
Automat trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 62a.
Tel. 509 876 249

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

Q Stare bilony - nominał obojętny
-tel. 663 626 576

Q Srebro, może być złom.
Tel. 667 499 164

budownictwo
Panki

Wsparcie dla klubów sportowych
Zarząd PSO “MASKPOL” S.A. zdecydował o przyznaniu wsparcia finansowego klubom sportowym
z Panek, tj. Akademii Siatkówki SPS Panki oraz Klubowi Sportowemu Panki.
Akademia Siatkówki to największa szkółka siatkarska w
powiecie kłobuckim. Trenuje tam ponad 50 dzieci i młodzieży w 3 sekcjach: mini siatkówka, grupy młodzieżowe
oraz grupa seniorska. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Drużyna seniorek gra w trzeciej lidze
wojewódzkiej. Akademia Siatkówki zaprasza wszystkich
chętnych w poniedziałki i środy na godz. 16:30.
Klub Sportowy Panki powstał w 1935 roku. Aktualnie

zrzesza 80 piłkarzy w 5 grupach wiekowych: seniorzy, juniorzy, młodzicy, orliki oraz żaki. Najmłodsi adepci to
5-latkowie. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone są dwa razy w tygodniu. Seniorzy, juniorzy, młodzicy i orliki grają w regularnych rozgrywkach ligowych.
Żaki stawiają pierwsze piłkarskie kroki. KS Panki może
poszczycić się wieloma nagrodami, w tym prestiżową
Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Grupy treningowe są otwarte dla wszystkich
chętnych.
Obydwa kluby wspierane są przez lokalne firmy.
Właśnie dołączył do nich MASKPOL.
Jesteśmy dumni i kibicujemy!
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11.

Jesienne przygotowania

Przygotuj
swój ogród
Jesienne warunki atmosferyczne mogą mieć negatywny wpływ na drewniane elementy naszego ogrodu. Jak je skutecznie zabezpieczyć, aby przetrwały niesprzyjającą aurę?
Drewno jest materiałem bardzo
chętnie wykorzystywanym w budownictwie. Drewniane domy, altanki, płoty, ogrodzenia oraz tarasy
wymagają jednak skutecznego zabezpieczenia, które uchroni je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi - zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Nie wymaga to
specjalnych umiejętności, a pozwoli
nam cieszyć się ich użytecznością
jeszcze przez wiele lat. Po jaki produkt warto sięgnąć?

oraz kolorowe, które pozwolą na
jednoczesne odświeżenie elementów drewnianych.
Oleje

Oleje mają wiele właściwości hydrofobowych. Dzięki nim woda nie
wsiąka w strukturę drewna, lecz
spływa po jej powierzchni. Za pomocą bezbarwnego oleju możemy
podkreślić naturalną barwę drewna,
a produktem barwionym nadać zupełnie nowy kolor.
Farby

Jeżeli nie zależy nam na zachowaniu surowego wyglądu drewna,
możemy wykorzystać farby, które
otwierają nowe perspektywy. Nieskończona paleta barw umożliwi
nam przedstawienie ozdób oraz innych elementów w zupełnie nowych
postaciach.

Impregnaty

Lakiery

Jest to jedna z najpopularniejszych
metod zabezpieczenia drewnianych
elementów przed szkodliwymi
czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, mróz, czy promienie
UV oraz grzyb czy pleśń. Na rynku
dostępne są impregnaty bezbarwne

Tworzą twardą, odporną na działanie wody powłokę. Są dostępne w
wersji bezbarwnej i kolorowej. Możliwość zakolorowania lakierów
nawet na kilkadziesiąt barw pozwala na wiele nowych aranżacji.
■ KW
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motoryzacja
Częstochowa

106 nowych stacji ładowania
pojazdów
Do końca czerwca 2021 roku w naszym mieście ma powstać 30 stacji
ładowania samochodów elektrycznych. W kolejnym etapie – do końca
2021 roku ma ich powstać jeszcze 21. Zostaną sfinansowane przez
Tauron Dystrybucja, a promowanie elektromobilności jest częścią
częstochowskiej strategii zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o elektromobilności
i paliwach alternatywnych nakłada na władze samorządowe
związane z rozwojem tego obszaru obowiązki, takie jak opracowanie i uchwalenie planu budowy
ogólnodostępnych stacji ładowania, z których mogą korzystać
zarówno posiadacze aut elektrycznych, jak i hybrydowych. Na

mocy tej ustawy, prace są finansowane i budowane przez miejscowego
operatora
systemu
elektroenergetycznego, czyli
w przypadku naszego miasta,
Tauron Dystrybucja. Miasto poniesie jedynie koszty związane
z wyznaczeniem i oznakowaniem
stanowisk postojowych przy
nowo powstałych stacjach.

Lokalizacje
zostały uzgodnione w oparciu o potrzeby transportowe i komunikacyjne, uwarunkowania wynikające
z zagospodarowania przestrzennego, przewidywane potrzeby kierujących (na poziomie lokalnym
i ponadlokalnym), aspekty prawne
czy parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania.

I etap realizacji
ma objąć realizację 30 stacji na terenie Częstochowy z 62 punktami ładowania i trwać do 30 czerwca 2021
roku. W II etapie powstanie 21 stacji
z 44 punktami ładowania. Planowana data zakończenia prac to 31
grudnia 2021 roku. Łącznie, do końca
przyszłego roku powinno powstać
106 stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW.

Obecnie w mieście
znajduje się 18 takich stacji o mocy
o 22 do 100 kW. Zlokalizowane są
przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, na stacjach paliw Orlen przy ul.
Warszawskiej i św. Barbary, przy hotelu Ibis, a także przy ul. Sosabowskiego i Bugajskiej (sieć GreenWay).
W Częstochowie zarejestrowane są
obecnie 104 samochody elektryczne.
■ KW

Wybrane samochody na dzień 11 września 2020 r.
MERCEDES GLC 220
2.2 Diesel 2019, krajowy,
I-wł., serwisowany,
f-ra vat 23%
166.600 zł
TOYOTA AURIS
1.33 benzyna
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis, F-VAT
34.900 zł
TOYOTA AVENSIS
2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,
I - wł. F-VAT 23%,
serwisowany
59.900 zł
MERCEDES GLC COUPE
2.0 benzyna, krajowy, serwisowany, I-wł.
F-VAT
158.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
f-vat 23%
63.900 zł
TOYOTA YARIS 1,5 benzyna,
rok prod. 2017
kraj., I – wł., serwis,
F-VAT
41.700 zł
FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, f-VAT 23%
37.900 zł
SEAT LEON
1.2 E, rok prod. 2017, kraj.,
I-wł., serwisowany
F-VAT
37.900 zł

10.900 zł

n AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003

 11.500 zł

n AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.

n AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj., serwisowany 98.900 zł
 44.900 zł
n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
189.000 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki

 76.000 zł - 99.000 zł

n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.
n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.
n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017
n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-ra VAT
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2004, krajowy

 22.900 zł
2.900 zł
36.500 zł
2.700 zł

 19.900 zł
 14.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,

19.900 zł
15.900 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

 27.900 zł
 19.900 zł

n SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003

4.900 zł
 14.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006
n SEAT TOLEDO 1.2 benz., rok prod. 2016, kraj., I-wł.
f-vat 23%, serwisowany
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

29.900 zł
20.900 zł

 29.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2014-2016
gwarancja, I-wł., F-VAT 23%

31-900 - 33.900 zł

 29.900 zł

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

 7.900 zł

n VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.
n VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja

 7.900 zł
 55.900 zł

5.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

 21.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 16.900 zł

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

 35.900 zł

n HONDA JAZZ 1.3 E, rok prod. 2004, krajowy

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008
n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009
n RENAULT KOLOES 2.0 diesel, rok prod. 2008, krajowy

9.900 zł
 23.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
n MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2004

 7.400 zł

n NISSAN NOTE 1.4 E, rok prod. 2008r., kraj.

 9.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

 12.800 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014
n VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., f-VAT,
serwisowany

 17.900 zł
 36.000 zł netto
 56.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
58.900 zł
faktura VAT
 6.900 zł
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
16.800 -19.900zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008-2009
n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010
 17.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
 46.900 zł
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat
6.900 zł

porady
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Sezon na przetwory

Jesień w kuchni

P

rzykładem kreatywnego
spożycia owocu jest niewątpliwie pigwa, którą można
wykorzystać na wiele różnych sposobów. Pigwa wykorzystywana jest głównie do celów
ozdobnych oraz leczniczych, coraz
częściej jednak sięgamy po nią również w kuchni. Zawiera dużo składników odżywczych oraz bogactwo
witamin, przez co wskazana jest
w okresie wzmożonych zachorowań i przeziębień. Największa popularnością cieszy się sok z pigwy,
który sprawdzi się jako świetny dodatek do herbat, a wykonanie jest
bardzo proste. Owoce pigwy należy
przekroić, pozbyć się nasion i pokroić w cienkie plastry. Plastry
ułożyć w słoiku, przesypując warstwami cukru i wstrząsnąć. Należy
przechowywać w lodówce, aż pigwa
wypuści sok. Ciekawą alternatywą
może być dżem lub mus. Oczyszczone z nasion plastry należy
smażyć do miękkości w syropie
z miodu i cukru. Następnie rozgnieść owoce na masę, dodać cukier,
cynamon i ponownie smażyć. Gotowy mus przełożyć do słoików.
Dżemy i musy można dodawać do
serów pleśniowych, naleśników lub
podawać z pieczywem. Pigwa nadaje się również do nalewek. Nieobrane i pokrojone owoce zalać
rozcieńczonym spirytusem i odstawić na ok. miesiąc, od czasu do
czasu wstrząsnąć. Po miesiącu
dodać do roztworu syrop cukrowo-

-miodowy, aby nadać nalewce słodkości. Tak przygotowaną nalewkę
przelać do butelek i zostawić na kolejne trzy miesiące.
Warto przyjrzeć się również dyniom, które są pełne witamin oraz
zawierają cenny kwas foliowy
i potas. Przetwory z dyni nie wymagają specjalnych zdolności kulinarnych, dzięki czemu można je
przygotować szybko i niskim
kosztem. Dynię można przygotować w zalewie octowej. Należy ja
obrać, wydrążyć z pestek i pokroić
w kostkę o bokach ok. 2 cm. Aby
przygotować zalewę potrzebne będzie pół litra octu. 25 dag cukru
i starty imbir. Cukier należy rozpuścić w małej ilości wrzącej wody
i dodać ocet, zagotować i dodać
dynię. Zagotować wszystko ponownie. Pozostawić na dobę, po
czym należy ułożyć kawałki dyni
w słoikach, dodać imbir i zalać słoiki
jeszcze raz zagotowana zalewą i zakręcić. Dynia w occie powinna być
przechowywana w chłodnym
miejscu i świetnie sprawdzi się jako
dodatek do pieczonego indyka lub
potrwa orientalnych. Dynie możemy wykorzystać również do zrobienia dżemów. Na jesienne obiady
sprawdzi się zupa krem; zdrowa,
pożywna i sycąca. Do jej przygotowania potrzebujemy: 1 kg dyni, 0.5
kg batata, 1 średnia cebulę, ok.
1-1.5 l bulionu, oliwę z oliwek oraz
przyprawy. Dynię należy pokroić
i opiec w piekarniku aż będzie
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Wraz z początkiem września zaczynamy odczuwać jesienną aurę, dzięki czemu coraz więcej osób zaczyna myśleć
o przetworach z owoców sezonowych. Przełom września
i października to prawdziwy wysyp jabłek, gruszek oraz
śliwek – to one przede wszystkim kojarzą nam się z tą
porą roku. Warto jednak spojrzeć na zimowe zapasy nieszablonowo i sięgnąć po mniej tradycyjne owoce oraz
warzywa.

miękkawa. Cebulę należy podsmażyć na oliwie z oliwek, dodać
pokrojoną w kostkę dynię i bataty.
Chwilę podsmażamy i zalewamy
bulionem. Gotujemy do miękkości
warzyw i doprawiamy do smaku.
Na koniec miksujemy do gładkiej
konsystencji. Można ją podać również z odrobiną śmietany lub jogurtu
oraz
pestkami
np.
słonecznika.
Jarzębina jest nie tylko drzewem
ozdobnym, ale posiada wiele właściwości prozdrowotnych. Przy
problemach z pęcherzem poleca
się napar z jarzębiny, który jest
bardzo prosty w wykonaniu. Łyżkę
rozdrobnionych owoców należy
zalać szklanką letniej wody, doprowadzić do wrzenia i podgrzewać
pod przykryciem około 5 minut.
Następnie odstawić na 15 minut
i przecedzić. Zaleca się pić 2-3 razy
po pół szklanki dziennie jako lek
moczopędny i przeciwbiegunkowy.
Na przetwory, świeże owoce należy przetrzymać przez 1-2 dni
w zamrażalniku lub zbierać je dopiero po jesiennych przymrozkach.

Mają wtedy łagodny posmak i są
mniej gorzkie.
Jesień to przede wszystkim śliwki,
w szczególności węgierki. Można
wykorzystać je na bieżąco przy pieczeniu ciast czy przyrządzenia dań
obiadowych, jak np. knedle. Ponadto sprawdzą się w formie
dżemów, konfitur i kompotów. Alternatywą dla klasycznych przetworów będzie śliwkowo-morelowy
chutney, czyli gęsty sos do mięs, stosowany w kuchni indyjskiej. Do jego
przygotowania potrzebne będzie:
15 śliwek węgierek, 10 moreli, kiść
pomidorków koktailowych, sos sojowy, ocet balsamiczny, ¼ szklanki
cukru, szczypta chilli, pieprz i sól.
Śliwki i morele należy umyć i pozbawić je pestek, pomidorki umyć
i pozbawić szypułek. Wszystkie
owoce przełożyć do głębokiego
garnka lub rondelka. Dusić na
wolnym ogniu, dodać cukier, pieprz
oraz sól. Gdy się skarmelizują doprawić sosem sojowym i octem balsamicznym.
Całość
należy
pozostawić na ogniu przez około godzinę, do odparowania jak najwięk-

Jesienna aura sprzyja łapaniu
wszelkich infekcji. Jak sobie z nimi
poradzić z pomocą tego, co znajdziemy w naszej kuchni?

Od wieków

produkty pochodzenia naturalnego
pomagają nam w walce z przeziębieniami. Jednym z najprostszych do
wykonania jest syrop z cebuli, który
skutecznie pomoże złagodzić kaszel
i chrypkę. Cebula zawiera właściwości bakteriobójcze i składniki odżywcze, dzięki czemu na pozytywny
wpływ na odporność. Do przygotowania syropu potrzeba jedynie 2-3
cebul, które należy drobno posiekać
i zasypać obficie cukrem. Całość odstawić na około 5 godzin, do momentu, kiedy cebula wypuści sok.
Kolejnym skutecznym
specyfikiem,

chętnie stosowanym przez nasze
babcie, jest mleko z miodem i czosnkiem. Pomimo specyficznego połą-

czenia, warto po nie sięgnąć ze
względu na skuteczność. Nie bez
przyczyny czosnek nazywany jest
naturalnym antybiotykiem – hamuje
on rozwój bakterii i zwalcza rozwijające się w organizmie infekcje. Również miód posiada działanie
bakteriobójcze, jest bogaty w witaminy A, B1, B2, B6, B12, C, kwas foliowy, pantotenowy i biotynę. Mleko
z kolei ma bardzo pozytywny wpływ
na układ odpornościowy. Aby przygotować taką mieszankę potrzebujemy szklanki mleka (ok. 250 ml),
łyżki miodu, ząbka czosnku i opcjonalnie łyżki masła. Mleko należy
podgrzać w rondelku, uważając, aby
go nie zagotować. Do ciepłego już
mleka dodać miód i masło. Rozgniatamy ząbek czosnku i dodajemy do
całości. Wywar najlepiej spożyć,
kiedy jest ciepły.
Na wzmocnienie odporności

oraz zwalczenie przeziębienia skuteczny będzie syrop z czarnego bzu.
Czarny bez, nazywany również
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Sposoby
na przeziębienie

dzikim bzem, zawiera bogactwo witaminy C, A, B oraz minerały takie,
jak wapń, magnez, potas, czy żelazo.
Zawierają one wiele antyoksydantów, dzięki czemu chronią nas
przed wieloma chorobami. Przeciwutleniacze zawarte w owocach
działają m.in. przeciwalergicznie
i przeciwzapalnie. Czarny bez
sprawdzi się zatem w walce z grypą
oraz jako środek zapobiegawczy.
Owoce najlepiej zbierać we wrześniu, właśnie wtedy bez dojrzewa.
Należy pamiętać, alby nie spożywać
go na surowo, może to prowadzić do
mdłości, wymiotów oraz uczucia
słabości. Do przygotowania syropu
z dzikiego bzu potrzebujemy: 1 kg
owoców, około 1 kg cukru oraz
wody. Owoce należy umyć, umieścić
w garnku i zasypać cukrem. Ilość

cukru jest dowolna – wszystko zależy od tego, jak słodki syrop chcemy
uzyskać. Zasypane owoce zalewamy wodą tak, aby były one przykryte, jednak aby wody nie było za
dużo. Całość należy gotować do momentu, aż owoce puszczą sok. Po
wystygnięciu należy owoce przecedzić, a powstały syrop przelać do
przygotowanych uprzednio naczyń.
Syrop z czarnego bzu można pasteryzować, bez tego może on stać
w lodówce ok. 3 tygodni.
Skuteczna

może okazać się również nalewka
z dzikiej róży, która posiada właściwości wzmacniające organizm oraz
świetnie radzi sobie z przeziębieniem. Wspomaga ona system od-

szej ilości wody, sukcesywnie
mieszać. Gotowy sos przełożyć do
słoiczka lub pojemnika. Zdrowszą
alternatywą dla czekoladowych
kremów do smarowania będzie „nutella ze śliwek”. Aby ja przygotować
potrzebujemy: 2 kg śliwek, 10 daktyli, 10 łyżek kakao, 2 łyżki oleju kokosowego, ½ szklanki cukru,
tabliczka gorzkiej czekolady,
szczypta cynamonu. Należy wybrać
jak najbardziej dojrzałe i soczyste
śliwki, aby dodać jak najmniejsza
ilość cukru. Śliwki i daktyle obrać ze
skórki i pozbawić pestek, następnie
przełożyć do garnka i doprawić cukrem oraz cynamonem. Gotować
przez godzinę, mieszając od czasu
do czasu. Pokruszyć czekoladę na
mniejsze kawałki i dodać do masy
razem z kakao. Na koniec należy
dodać olej kokosowy i gotować
wszystko przez 15 minut. Aby uzyskać gładką konsystencję można
zmiksować całość za pomocą blendera. Gotowy krem przełożyc do
słoików i zawekować. Ustawiać do
góry dnem.
■ Karolina Włodek

pornościowy,
zapobiega
przeziębieniom i osłabieniu. Chcąc
przygotować taką nalewkę będziemy potrzebować: 500 g
owoców dzikiej róży (mogą być
również suszone), 250 g cukru lub
miodu, spirytusu 70%. Dziką różę
należy zasypać cukrem (lub zalać
miodem), a następnie zalać spirytusem tak, aby ten zakrył wszystkie
owoce. Słoik należy szczelnie zakręcić i zostawić w ciepłym i suchym miejscu na okres 2 tygodni. Po
tym czasie odcedzić całość, przelać
do butelek i cieszyć się smakiem domowej nalewki.
Przy bólu gardła

sprawdzi się bezalkoholowa nalewka imbirowa. Ponadto pomoże
zwalczyć przeziębienie, ma właściwości napotne, antyseptyczne i wykrztuśne. Imbir rozgrzewa, odkaża
jamę ustną oraz działa przeciwzapalnie. Sposób przygotowania jest
bardzo prosty: obierz dużą cytrynę
oraz imbir i pokrój w cienkie plastry.
Całość należy włożyć do słoika
i zalać szklanką miodu. Po trzech
dniach mikstura jest gotowa do
spożycia, należy przechowywać ją
w ciemnym miejscu.
■ Karolina Włodek
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wywiad Życia

Wywiad z Grzegorzem Nowakiem

Wszystko, co musisz wiedzieć
przed egzaminem na prawo jazdy
Jak wygląda droga
od szkolenia aż po odebranie wymarzonego dokumentu uprawniającego
do prowadzenia pojazdów?
Porozmawialiśmy o tym
z Grzegorzem Nowakiem,
kierownikiem Wydziału
Realizacji Egzaminów
Państwowych w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego
w Częstochowie.

Zdj. Karolina Włodek

Karolina Włodek: Jak wygląda
droga kandydata na kierowcę na
samym początku?

Grzegorz Nowak: Zanim kandydat
zgłosi się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego musi udać się
do Starostwa Powiatowego w celu
uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę. Jeśli dana osoba decyduje się
na uzyskanie prawa jazdy, musi założyć ten elektroniczny profil. Dzięki temu starostwo sprawdza, czy spełnia
on wymogi, aby uzyskać dokument,
jakim jest prawo jazdy. Przede wszystkim, czy osiągnął wymagany wiek
oraz, czy nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do prowadzenia pojazdów danej kategorii. Jeśli wszystko się
zgadza, założony zostaje Profil Kandydata na Kierowcę, a zainteresowany
dostaje w wersji papierowej numer
PKK, z którym musi udać się do
Ośrodka Szkolenia Kierowców.
KW: Państwo, jako Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, zajmujecie się jedynie egzaminowaniem. Kandydat na kierowcę
musi zatem odbyć wcześniejsze
szkolenie, aby przyswoić należytą wiedzę.

GN: Pełne szkolenie odbywa się
w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Do
egzaminu teoretycznego kandydat
na kierowcę może również przygotować się we własnym zakresie. Może
on zgłosić się do WORD-u i zdać egzamin z części teoretycznej, jednakże
do części praktycznej może podejść
tylko po odbyciu zajęć praktycznych
w Ośrodku Szkolenia Kierowców.
KW: Na jakie koszty musi przygotować się zatem osoba, która
chce zacząć naukę w takiej
szkole jazdy?

GN: Są to podmioty całkowicie niezależne od Wojewódzkich Ośrodków
Ruchu Drogowego. W odniesieniu do
najbardziej popularnej kategorii, jaką jest prawo jazdy kat. B, będzie to
cena około 1600-1800 zł, w zależności od miejsca, w którym kandydat
podejmie szkolenie.
KW: W kwestii wieku nic się nie
zmieniło, 18 lat, prawda?

chłopcy sprawdzają się lepiej w praktyce, jednakże różnica nie jest zbyt
duża. Wszystko zależy od jakości odbytego szkolenia.
KW: Jak wygląda egzaminowanie
w czasie pandemii?

Grzegorz Nowak

być kursant przed przystąpieniem
do egzaminu?

GN: To wszystko zależy od kategorii
prawa jazdy, w której chcemy zdawać.
30 godzin szkolenia teoretycznego
i 30h praktycznego, jeśli chodzi o prawo jazdy kat. B. Egzamin na kategorię
C, który uprawnia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, wymaga
20h zajęć teoretycznych i 30h praktyki. Kat. C+E uprawnia do kierowania
tymi pojazdami, łącznie z przyczepami; obowiązuje jedynie egzamin
praktyczny i 25h szkolenia. Aby przystąpić do egzaminu na kat. C+E należy mieć ukończone 21 lat. Obowiązujące przepisy umożliwiają przystąpienie do egzaminu na kat. C oraz C+E
osobom w po ukończeniu 19 roku życia, muszą one jednak ukończyć, tzw.
kwalifikację wstępną.
KW: Kiedy przyszły kierowca
ukończy już szkolenie potrzebuje
jakiego zaświadczenia o odbytym
kursie?

GN: Kandydat na kierowcę może najwcześniej rozpocząć szkolenie po
ukończeniem 17 lat i 9 miesięcy. Do
egzaminu może przystąpić nie wcześniej, niż miesiąc przed ukończeniem
wymaganego wieku. Prawo jazdy
może fizycznie otrzymać, jeśli ukończy 18 lat.

GN: Jesteśmy połączeni z ośrodkami
szkolenia kierowców i starostwami
systemem
teleinformatycznym,
w związku z tym, mamy dostęp do
wszelkich informacji dotyczących
konkretnego kandydata. Wymagany
jest jedynie numer Profilu Kandydata
na Kierowcę. Kandydat nie musi dostarczać żadnych dokumentów.

KW: Ile godzin szkolenia musi od-

KW: A jak to jest ze zdawalnością?

GN: Zdawalność egzaminów teoretycznych na prawo jazdy kat. B wynosi ok. 60%, natomiast egzaminy praktyczne to ok. 30-33%. Kategorie zawodowe mają wyższą zdawalność –
od 66 do 70% na kat. C. Egzamin
praktyczny to ok 45/50%. Z egzaminu
praktycznego na kategorię C+E zdawalność to ok. 45%. Statystycznie, egzamin praktyczny w zakresie kat. B
prawa jazdy, na 10 osób trzy zdają za
pierwszym razem, trzy za drugim, trzy
za trzecim.

GN: Oczywiście stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Od 18 maja Ośrodek wznowił
swoją działalność i przeprowadzamy
egzaminy w określonych rygorach. Na
teren Ośrodka wstęp mają tylko osoby przystępujące do egzaminu. Wchodząc na teren ośrodka musimy poddać się dezynfekcji dłoni. Zarówno
podczas części teoretycznej, jak
i praktycznej, kandydat na kierowcę
musi mieć zasłonięte usta oraz nos,
ponadto przystępując do części praktycznej, obowiązkowe są jednorazowe rękawiczki. Również egzaminatorzy, podczas przeprowadzania egzaminów, używają maseczek lub przyłbic, ponadto w trakcie egzaminu
praktycznego maja oni jednorazowe
rękawiczki. Pojazdy są wyposażone
w środki do dezynfekcji oraz dezynfekowane, w razie takiej konieczności.
Należy pamiętać o obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas wizyty
w Biurze Obsługi Klienta Ośrodka ,
w którym jednocześnie mogą przebywać maksymalnie trzy osoby

dzić jeden egzaminator?

GN: Nie więcej niż 9 egzaminów praktycznych w ciągu 8 godzin pracy i dotyczy to kategorii B prawa jazdy. Przy
kategorii C liczba ta wynosi 6, a C+E –
5. Osoby są umawiane na konkretne
godziny i na rozpoczęcie egzaminu
nie czekają więcej, niż 15 minut. System komputerowy losowo przydziela
egzaminatora do osoby zgłaszającej
się na egzamin.
KW: Czy w związku z większą liczbą zainteresowanych wydłuża się
czas oczekiwania na egzamin?

GN: Aktualnie w naszym Ośrodku
średni czas oczekiwania na egzamin
wynosi od 2 do 3 tygodni.
KW: Duża ilość chętnych przystępuje do egzaminu po raz pierwszy
w swoim życiu. Co w sytuacji, kiedy kierowca z kilkuletnim stażem
utraci swoje uprawnienia?

KW: A z Państwa obserwacji, kto
sobie lepiej radzi, chłopcy czy
dziewczyny?

GN: W zależności od dnia przeprowadzanych jest ok. 180-200 egzaminów
praktycznych i teoretycznych.

GN: Kierowcom popełniającym wykroczenia w ruchu drogowym przypisywane są tzw. „punkty karne”. Roczny
limit punktów karnych wynosi 24.
W przypadku, gdy osoba, która „uzbierała” ich poniżej tego progu, może odbyć jednodniowe szkolenie, w wyniku
którego Komendant Wojewódzki Policji prowadzący taką ewidencję, anuluje 6 punktów. Są to zajęcia teoretyczne z policjantem i psychologiem.
Takie szkolenie można odbyć nie częściej, niż raz na 6 miesięcy i jego koszt
wynosi 350 złotych. Gdy kierowca
uzyska więcej, niż 24 punkty, wówczas
starosta kieruje taka osobę na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Warto
także wspomnieć, że kierowca chcąc
odzyskać prawo jazdy zatrzymane
z powodu prowadzenia pojazdu pod
wpływem alkoholu, musi między innymi odbyć tzw. kurs reedukacyjny
z zakresu problematyki przeciwalkoholowej, którego koszt wynosi 400 zł.

GN: Dziewczyny są na pewno lepiej
przygotowane do części teoretycznej,

KW: Czy jest jakiś limit, ile egzaminów dziennie może przeprowa-

KW: Serdecznie dziękujemy
za rozmowę.

KW: Nie wszyscy mają szansę cieszyć się egzaminem zakończonym
wynikiem pozytywnym. Co w sytuacji, kiedy się nie powiedzie?

GN: W wypadku niezdanego egzaminu należy zapisać się ponownie na
egzamin i uiścić za niego opłatę.
KW: Ile to kosztuje?

GN: Wszystkie ceny są regulowane
rozporządzeniem ministra infrastruktury i są jednolite we wszystkich
ośrodkach w całej Polsce. Koszt egzaminu teoretycznego na prawo jazdy
kat. B wynosi 30 zł, praktycznego 140
zł. Kategoria C, to 200 zł za egzamin
praktyczny, z kolei egzamin praktyczny w zakresie kat. C+E, to koszt 245 zł.

KW: Czy w związku z wybuchem
pandemii zauważyli Państwo
zmniejszenie liczby kandydatów
na kierowców?

GN: Wręcz przeciwnie. Obserwujemy
wzmożony okres, gdyż przywrócenie
działalności Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz WORD-ów po dwumiesięcznej przerwie spowodowało okresowy wzrost ilości osób ubiegających
się o prawo jazdy różnych kategorii.
KW: Ile egzaminów przeprowadzanych jest dziennie?
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Castle Triathlon Malbork

Eco-Team AZS Stoelzle

15.

Poczesna

Michał Nowakowski Częstochowianin Turniej
mistrzem Polski
w biało-zielonej
„Pożegnanie
drużynie
wakacji”
19-letni Michał Nowakowski jest
kolejnym zawodnikiem, który
zasili szeregi kadry Eco-Team
AZS Stoelzle Częstochowa. Będzie to jego czwarty rok w klubie
biało-zielonych.
- Podjąłem decyzję o pozostaniu w
klubie, ponieważ tworzy się tutaj
fajny projekt, doświadczeni gracze
będą idealnym wsparciem na
pierwszy sezon w seniorskiej siatkówce. Dodatkowym atutem jest
gra w najmocniejszej grupie drugiej
ligi. Mam nadzieję, że czeka nas ciekawy sezon i już teraz chciałbym zaprosić kibiców na nasze mecze i do
wspierania naszej drużyny – mówi
siatkarz.
Dziewiętnastolatek trafił do drużyny przed sezonem 2017/2018. W
ciągu swojej trzyletniej kariery wywalczył dla drużyny srebrny medal

mistrzostw Polski juniorów oraz
trzy medale mistrzostw Śląska. W
sezonie 2019/2020 jako kapitan
drużyny juniorów stanął tuż za podium na mistrzostwach Polski. W sezonie 2018/2019 wraz z kadrą
kadetów zdobył mistrzostwo Europy
Wschodniej, gdzie został wybrany
najlepszym siatkarzem drużyny.
Pełnił wówczas funkcję kapitana.
Warto zaznaczyć, że dla Nowakowskiego będzie to pierwszy rok seniorski w biało-zielonych barwach.
Wcześniej na pozostanie w klubie
zdecydowali się Jędrzej Brożyniak,
Damian Zygmunt oraz Kacper Skopiński. Do klubu wrócili Łukasz Pałuszka oraz Damian Czyżyk, a bardzo
dobrym zagraniem okazało się ściągnięcie doświadczonego przyjmującego Michała Żuka. Wkrótce także
powinniśmy poznać nazwisko nowego atakującego AZS-u.
■ KW

Zawody w Pradze

PROMETEUS Konopiska
z medalami
Zawodnicy Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych Ruchowo
Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus" Konopiska byli jedynymi
przedstawicielami Polski w międzynarodowej
grupie
sportowców na zawodach „Czech
Boccia Tour 2020”, które odbyły
się w Pradze w dniach 2830.08.2020 r.
Zawodnicy wzięli udział w organizowanych zawodach sportowej dyscypliny paraolimpijskiej boccia,
która wywodzi się od włoskiej gry w

bule – bocce. Był to ich sportowy debiut, jednakże i tak udało im się
wrócić do kraju z wysokimi wynikami. Złoto w kategorii BC1 zdobył
Wojciech Lamch, srebro w kategorii
pary BC3 zdobył Zbyszek Bednarek
z asystentką Anną Stasiak i Jarek
Plewa z asystentem Waldemarem
Trószyńskim. W kategorii drużyny
BC1/BC2 brąz zdobył Wojciech
Lamch w drużynie z przyjaciółmi z
Czech. Zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
■ Karolina Włodek

Na boisku „Orlik” w Hucie Starej odbył się Polonijny Turniej Piłki Nożnej pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa
Ujmy.

W ubiegły weekend w Malborku odbyła się kolejna odsłona Castle Triathlon Malbork. Mistrzem
Polski w kategorii wiekowej 60-64 został częstochowianin Zenon Warcholiński.
W ubiegłą niedzielę 6 września w Malborku odbył się
triathlon na długim dystansie, tzw. Ironman, w skład którego wchodzi pływanie na dystansie 3,8 kilometra, jazda
na rowerze 180 kilometrów oraz czterdziestodwukilometrowy bieg. Mistrzostwa odbywają się w poszczególnych kategoriach wiekowych. Pan Zenon pokonał
swoich przeciwników i był najlepszy na tym dystansie w
swojej grupie. Częstochowianin zajmuje się triatlonem
już 8 lat. Ma na swoim koncie kilka maratonów. W 2015
roku startował w Malborku na dystansie 1/2 IM i zajął w
kategorii wiekowej 50-59 1 miejsce. W tym roku postanowił wziąć w Mistrzostwach Polski po raz pierwszy i
okazały się dla niego szczęśliwe - wrócił z mistrzowskim
tytułem. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
■ KW

IV edycja wydarzenia

„Wybiegaj życie”
Biorąc udział w IV edycji Biegu
Charytatywnego wesprzecie dzieci
ze Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej przy
ul. Krakowskiej 45A. Tegoroczna
edycja „Wybiegaj Życie” jest wyjątkowa, ponieważ odbędzie się
20 września w formie biegu wirtualnego.

II liga

Skra Częstochowa zagra
z Wigrami Suwałki
Skra Częstochowa już 11 września o godzinie 17:00 zagra z Wigrami
Suwałki. Mecz odbędzie się na stadionie przeciwników.
Aktualnie zawodnicy Skry znajdują się na 3 miejscu w tabeli ligowej, a na
ich koncie jest 6 punktów. W sobotę (06.09) pokonali oni KKS Kalisz wynikiem 1:0. Ponadto piłkarze nie zwalniają tempa i we wtorek (08.09) odbył się
sparing z liderem częstochowskiej A klasy Victorią Częstochowa, który zakończył się zwycięstwem Skry. Mecz zakończył się urazem dla Maćka Kazimierowicza, który przez lekkie skręcenie będzie musiał odpuścić sobie
piątkowy mecz w Suwałkach.
■ KW

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

W sobotę (5.09) odbył się Polonijny Turniej Piłki Nożnej
„Pożegnanie wakacji”. Organizatorami i współorganizatorami byli Ministerstwo Sportu, Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie,
Gmina Poczesna, Parafia we Wrzosowej, Szkoła Podstawowa w Hucie Starej i KS "Olimpia" Huta Stara. Zadbali
oni o bezpieczne warunki, zgodne z obowiązującym
reżimem sanitarnym. Podczas zawodów promowano
również zdrowy tryb życia, wpisując się w Gminny Program Profilaktyki "STOP UZALEŻNIENIOM". Gościnnie
zagrała drużyna LSO Cieszyn wraz z dwoma księżmi, a z
terenu gminy udział wzięły następujące drużyny: KS
Olimpia Huta Stara I, KS Olimpia Huta Stara II i drużyna
Wrzosowa. Turniej otworzył Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma w asyście ks. Tomasza Kośny, dyrektora
Szkoły Podstawowej w Hucie Starej B Pani Urszuli Krysińskiej, działaczy i członków Zarządu z Prezesem KS
Olimpia Huta Stara Jarosławem Wlazło, dyplomowanej
pielęgniarki Pani Małgorzaty Caban i Pawła Wiśniewskiego gł. specjalisty ds. sportu. Rywalizacja toczyła się
trybem „każdy z każdym”, a po zakończeniu zawodów
najlepsze drużyny otrzymały dyplomy i puchary. Uhonorowano również indywidualnie najlepszych zawodników. Goście z czeskiego Cieszyna po skończonych
zawodach udali się na Jasną Górę.

Co oznacza bieg wirtualny? Pobiec może każdy z dowolnego
miejsca na ziemi! Wystarczy dokonać pełnej rejestracji na naszej
stronie internetowej www.wybiegajzycie.pl, a pakiet startowy zostanie dostarczony do domu
uczestnika. Potem pozostaje już
tylko pochwalenie się przebytym
dystansem w postaci zdjęcia czy
mapy trasy w specjalnie przygotowanym poście na Facebooku
organizatorów https://www.facebook.com/DLADZIECIZHOSPICJUM/. Jakie trasy mają do
zaoferowania organizatorzy i kto
może zostać uczestnikiem imprezy? Uczestnik ma pełną swobodę w doborze trasy. Udział

mogą wziąć wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku, którzy
dokonają pełnej rejestracji.

Dystanse:

● 400 m - dystans dziecięcy
● 1 km (wszystkich, którzy nie
zdecydują się na bieg - zapraszamy na SPACER!)
● 5 km (powstała dodatkowa
opcja biegu z psem na 5 km!)10
km
● przejażdżka motocyklem na 5
km oraz 10 km

●
●
●
●

Organizatorzy zapewniają
zawodnikom:
pamiątkową opaskę na głowę
pamiątkowy medal
numer startowy
dostarczenie pakietu startowego pod wskazany w formularzu adres (odbiór będzie
również możliwy w Forma Fitness Klub Częstochowa, gdzie
na uczestników będą czekać
dodatkowe niespodzianki)
■ Paula Nogaj

■ KW

PKO Ekstraklasa

Raków
Częstochowa
zmierzy się
z Zagłębiem
Lubin
Już w najbliższy poniedziałek
14 września o godzinie 18:00
odbędzie się mecz, w którym
Raków Częstochowa zmierzy się
z KGHM Zagłębiem Lubin. Spotkanie to odbędzie w ramach 3.
kolejki PKO Ekstraligi na GIEKSA
Arenie w Bełchatowie.
Podczas ostatniego meczu
Czerwono-Niebiescy pokonali
Lechię Gdańsk 3:1. Aktualnie plasują się oni na 5. miejscu w tabeli
ligowej, mając na swoim koncie 3
punkty meczowe. Kibice mogą
spodziewać się sporych emocji.
■ KW
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