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5 tysięcy złotych
za przekroczenie
prędkości
zdj. freepik.com

We wtorek 13 lipca Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy Prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze proponowane rozwiązania to przede wszystkim wyższe kary dla kierowców
łamiących przepisy. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości mandat karny może wynieść do 5 tys.
złotych. Wykroczenia drogowe wiązać się będą natomiast z grzywną w wysokości do 30 tys. złotych.
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest priorytetem rządu.
Zaproponowane rozwiązania realizują zapowiedź premiera Mateusza
Morawieckiego z exposé. Zmiany
pozwolą na skuteczniejszą walkę
z niebezpiecznymi kierowcami na
drodze m.in. poprzez zaostrzenie
kar dla sprawców przestępstw
i wykroczeń drogowych – wyjaśnia Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów. Nowe rozwiązania
przewidują również przydzielenie
renty bliskim ofiar przestępstw ze
skutkiem śmiertelnym. Ponadto
wysokość stawek ubezpieczeń komunikacyjnych ma być powiązana
z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.
Jak wynika z policyjnych danych,
tylko w minionym roku zgłoszono
23 540 wypadków drogowych,
mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania
lub strefach ruchu. W wyniku tych
zdarzeń śmierć poniosło 2 491
osób, a ranne zostały 26 463 osoby.
W 90% sytuacji winnymi byli kierujący. 7,9% sprawców w odniesieniu
do ogólnej liczby wypadków, znajdowało się pod wpływem alkoholu.

Do 5 tys. złotych za
przekroczenie prędkości
Rząd chce podwyższyć wysokość
mandatów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości
o ponad 30 km/h. Takie zachowanie na drodze będzie karane
mandatem do 5 tys. zł (do tej pory

było to maksymalnie 500 złotych).
Jeżeli kierowca złamie ten przepis
w ramach recydywy, taryfikator
mandatów przewidywać będzie
najniższy mandat w wysokości
3 tys. zł. Wzrosnąć ma także wysokość maksymalnej grzywny za
szczególnie niebezpieczne wykroczenia drogowe z 5 do 30 tysięcy złotych. Tymi wykroczeniami
jest m.in. naruszanie praw osób
pieszych, niestosowanie się do
znaków drogowych i sygnalizacji
świetlnej czy przekraczanie dopuszczalnych prędkości. Wszystkie
wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu
Drogowego.

Zaostrzone kary dla
pijanych kierowców i renty
dla poszkodowanych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapowiedziała również zaostrzenie kar dla tych kierowców,
którzy będą prowadzić pod
wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających – w szczególności recydywistów. Sądy będą
mogły orzekać wyższe kary pozbawienia wolności, jednak szczegóły
nowych przepisów będą jeszcze
omawiane przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury
i sprawiedliwości. Istotną zmianą
będzie obowiązek wypłaty renty
przez
sprawcę
przestępstwa
umyślnego ze skutkiem śmiertelnym. Przyznanie takiego świadczenia przez sąd będzie odbywało

się z urzędu bez jakiegokolwiek
wniosku osoby uprawnionej lub
prokuratora.

Zmiany w systemie
punktów karnych
Przyjęte przez rząd zmiany
przewidują rewolucję w systemie
punktów karnych. Jeżeli takie
punkty otrzymamy, będą one
kasowane dopiero po upływie
dwóch lat. W sytuacji kiedy kierowca naruszy przepisy ruchu
drogowego, będzie mu grozić
nawet do 15 punktów karnych (dotychczas za wykroczenia można
było otrzymać maksymalnie 10
punktów). Nie będzie już można
zmniejszać przedterminowo ich
liczby dzięki szkoleniom w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Co ważne, rząd umożliwi
udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK,
dzięki czemu będą one dostosowywać stawki ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń
kierowcy oraz otrzymanych przez
niego punktów karnych.
Projekt tej ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów po
dokonaniu korekt legislacyjnych,
które wynikają z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów oraz
finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem
sprawiedliwości w zakresie zmian
w kodeksie karnym.
■ Paula Nogaj
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Morderstwo w Borowcach

3.

Częstochowa

List gończy za Jackiem Jaworkiem Prawie 44% w pełni

zaszczepionych

Jacek Jaworek podejrzany
w sprawie potrójnego zabójstwa w miejscowości Borowce pozostaje nieuchwytny od kilku dni. Trwa obława. Prokuratura Okręgowa
w Częstochowie zarządziła
poszukiwanie 52-latka listem gończym.
Przypomnijmy, że do makabrycznej zbrodni doszło w nocy
z 9 na 10 lipca. – Około godz.
1:00 dyżurny Policji otrzymał
zgłoszenie o awanturze domowej
w jednym z domów w miejscowości Borowce (gm. Dąbrowa
Zielona). Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zgłoszenia,
ujawnili zwłoki 3 osób. Okazali się
nimi mieszkańcy domu: 44-letnie
małżeństwo oraz ich 17-letni syn
- informowała KMP w Częstochowie. Ofiary to rodzina poszukiwanego – jego brat z żoną oraz ich
najstarszy syn. Uratować zdołało
się jedynie najmłodsze dziecko
pary – chłopiec uciekł i schronił
się u bliskich.

Motyw zbrodni
Prokuratura uważa,
że możliwym motywem tej zbrodni był
konflikt rodzinny. Potwierdzają to sąsiedzi,
którzy są zszokowani
całym
zdarzeniem.
– To była dobra rodzina, ale wyszły tam
widocznie jakieś nieuregulowane sprawy
majątkowe z dawnych
lat. Każdy z rodzeństwa miał prawo do tego domu –
na nikogo nie było to przepisane.
On [Jacek Jaworek – przyp. red.]
wprowadził się tam po rozwodzie,
bo też mu się należało. Kawałek
muru to nie jest jednak powód do
zabijania… – mówią i podkreślają,
że mimo wszystko nic nie wskazywało na to, że może dojść do
tragedii. – Nigdy byśmy nie przy-

Z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że
43,8%, czyli ok. 95,3 tys.
mieszkań-ców Częstochowy
jest już w pełni zaszczepionych. To dane z zestawienia
porównującego szczepienia
przeciwko Covid-19 w miastach i gminach naszego
kraju z 14 lipca.
puszczali. Gdyby było inaczej,
pewnie ktoś by zareagował. My
bardzo dobrze żyliśmy z tym zamordowanym małżeństwem. Oni
bardzo się udzielali społecznie,
zawsze można było na nich liczyć.
Znaliśmy też tego człowieka,
który zabił. Wszędzie dochodzi
do rodzinnych kłótni i oni też mieli
jakieś swoje zatarcia, ale nikt nie
wnikał – podkreślają.

Poszukiwania trwają
Dotychczas w działania poszukiwawcze zaangażowano znaczne
policyjne siły. - Codziennie bierze
w nich udział blisko 200 poli-

ganych. Teren jest monitorowany
i mapowany przy wykorzystaniu
Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań z Centrum Poszukiwań
Osób Zaginionych KGP. Policjanci
pracują m.in. z trackerami GPS,
a ich pracę wspomagają drony –
informuje Biuro Prasowe Policji
Śląskiej. Ściągnięto nawet niemieckich funkcjonariuszy z psami
tropiącymi. Niestety nie podjęły
one tropu. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie
zarządził poszukiwanie Jacka
Jaworka listem gończym. Wobec
mężczyzny w dniu 13 lipca 2021 r.
wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.

Jeżeli ktoś coś wie…
Podejrzany
Jacek
Jaworek w dniu morderstwa był ubrany prawdopodobnie w spodnie
jeansowe koloru granatowego i koszulkę z krótkim
rękawem koloru granatowego. Może posiadać
również przy sobie bluzę
lub kurtkę koloru jasnego.
cjantów m.in. z prewencji i wydziału kryminalnego. Na miejscu
pracują także policjanci zajmujący
się zwalczaniem cyberprzestępczości i policyjni kontrterroryści.
Poszukiwania w terenie prowadzą
głównie policjanci z policyjnych
oddziałów prewencji – jednostek, które już wielokrotnie na
dużą skalę prowadziły poszukiwania osób zaginionych lub ści-

Wszystkie osoby, które znają
aktualne miejsce pobytu Jacka
Jaworka, mogą pomóc w jego
ustaleniu lub które mogą mieć
istotne dla śledztwa informacje, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji
w Częstochowie pod numerem
telefonu 47 858 12 55 lub numerem alarmowym 112.

Częstochowa znalazła się na
190 miejscu spośród 2477 gmin
w Polsce. To bardzo przyzwoity wy-nik. Niestety w zestawieniu miast
powyżej 100 tysięcy mieszkańców,
Częstochowa wypada jednak
przeciętnie. Zajmuje bowiem 25
pozycję wśród 37 miast. - Jest tak,
ponieważ większe miasta mają generalnie wyższy odsetek w pełni
zaszczepionych mieszkańców niż
mniejsze miasta i gminy wiej-skie,
szczególnie te w niektórych regionach kraju – wyjaśnia Urząd Miasta
Częstochowy.

Ranking miast
Najwięcej
zaszczepionych
mieszkańców ma obecnie podwarszawska Podkowa Leśna
(58,8%). W pierwszej dziesiątce
rankingu znalazło się również
5 dużych miast wojewódzkich
oraz Sopot. Najmniejszą popularnością szczepionki cieszą się
w Czarnym Dunajcu (13,1%) i Lipnicy Wielkiej (13,2%) - to gminy
z powiatu nowotarskiego w województwie małopolskim. Biorąc
pod uwagę miasta powyżej 100
tysięcy mieszkańców, prowadzi
Warszawa (57,6%). Tuż za nią
plasuje się Wrocław (55%) oraz
Gdańsk (54,5%). Stolica województwa śląskiego zajmuje w rankingu miast powyżej 100 tysięcy
mieszkańców 7 miejsce z wynikiem 50,5%. W województwie
śląskim większą liczbą w pełni za-szczepionych może pochwalić się
Sosnowiec (49%), Dąbrowa Gór-

nicza (46,8%), Gliwice (46,3%),
Ruda Śląska (45,2%) i Tychy
(44,4%). Niżej z miast regionu plasuje się natomiast Bielsko-Biała,
Chorzów, Rybnik, Bytom i Zabrze.

Miasto w dalszym ciągu
zachęca do szczepień
- Zachęta do szczepień jest więc
w naszym mieście ciągle jak najbardziej zasadna w kontekście
in-formacji o ogólnym osłabieniu
tempa szczepień, braku zgłoszeń
wielu osób na szczepienie drugą
dawką i zamykaniu kolejnych powszechnych punktów szczepień
z powodu braku zapotrzebowania na szczepienia przeciwko
Covid-19. Jeden z powszechnych
punktów szczepień w Częstochowie – prowadzony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
na Parkitce w punkcie przy alei
Pokoju - będzie działał jeszcze
tylko w tym tygodniu – informuje częstochowski magistrat.
Utrzymany zostanie na razie
powszechny punkt szczepień
w Miejskim Szpitalu Zespolonym
przy ul. Mirowskiej. Poza tym
warto wiedzieć, że w Częstochowie możliwość zaszczepienia
daje też ok. 40 populacyj-nych
punktów szczepień w przychodniach oraz aptekach. Lokalizację
wszystkich punktów szcze-pień
można sprawdzić na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/
szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/. Miasto przypomina,
że rejestracja na szczepienia jest
możliwa dla wszystkich chętnych,
którzy ukończyli 12 rok życia.
- Warto pomyśleć o szczepieniu,
bo to może uchronić nas przed
skut-kami kolejnej fali groźnych
zachorowań, przed którą ostrzegają epidemiolodzy i która jest
– także u nas - tym bardziej prawdopodobna, im mniejszy będzie
odsetek osób w pełni zaszczepionych – przekonuje Urząd Miasta.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

abc na kołach to największa w Polsce,
nowoczesna sieć sklepów mobilnych

Poprowadź sklep na kołach
i zacznij zarabiać!
Nie wymagamy doświadczenia, tylko zaangażowania
Potrzebujesz tylko prawa jazdy kat. B i chęci do pracy

4000 zł netto gwarantowanego wynagodzenia
+1400 zł na paliwo
+ do 2500 zł prowizji od sprzedaży
kontakt@abcnakolach.pl
882 590 962, 507 010 084

www.abcnakolach.pl
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Bezpieczne wakacje 2021

Policjanci na półkoloniach
Policjanci z Komendy
Powiatowej
Policji
w Kłobucku odwiedzili
kolejne grupy dzieci,
które przebywają na
półkoloniach w jednej
ze szkół językowych
w Kłobucku, a także
w Nowicjacie Towarzystwa Salezjańskiego
w Kopcu. Funkcjonariusze ostrzegali dzieci
i młodzież przez cyberzagrożeniami, ale nie
tylko - promowali
również bezpieczne zachowania nad wodą oraz w ruchu
drogowym. Odwiedziny mundurowych odbyły się w ramach
akcji „Bezpieczne wakacje
2021”.
- Policjanci z kłobuckiej komendy
zajmujący się profilaktyką od początku wakacji uczestniczą w wielu

zdj. KPP w Kłobucku

spotkaniach z dziećmi i młodzieżą.
Ostatnio mundurowi odwiedzili
kolejne grupy dzieci przebywających na półkoloniach w jednej
ze szkół językowych w Kłobucku
oraz w Nowicjacie Towarzystwa
Salezjańskiego w Kopcu. Stróże
prawa przekazywali młodym słuchaczom praktyczną wiedzę na
temat tego jak bezpiecznie spę-

dzić wakacje. Uczestnicy spotkań
usłyszeli o tym, jak i gdzie można
bezpiecznie się kąpać i uprawiać
sporty wodne – relacjonuje KPP
w Kłobucku. Mundurowi przypomnieli najmłodszym również o zasadach bezpiecznego poruszania
się po drodze oraz o zagrożeniach,
jakie czyhają na przejazdach kolejowych. Przestrzegali, że należy
być ostrożnym, jeśli zaczepi nas
nieznajomy i wytłumaczyli, jak
zachować się w takiej sytuacji.
Uczestnicy półkolonii dowiedzieli
się także, jak zachować się w sytuacji zagrożenia - na przykład kiedy
zaatakuje nas agresywny pies oraz
w jaki sposób wezwać pomoc. Wszystkie działania policjanci
realizują zgodnie z założeniami
prowadzonych kampanii „Bezpieczne wakacje 2021” oraz „Kręci
mnie bezpieczeństwo… nad wodą”
- dodaje KPP w Kłobucku.
■ PN

Utrudnienia w ruchu

Zmiany na skrzyżowaniu Alei JPII i AK
Przed nami kolejne utrudnienia w ruchu drogowym.
Dalsza część prac na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i Armii
Krajowej prowadzona jest od
15 lipca. Poniżej przedstawiamy jak będzie wyglądał
ruch w najbliższych tygodniach.

15 lipca rozpoczęły się prace na
południowej jezdni. W związku
z remontem wylot skrzyżowania
w kierunku wschodnim jest zamknięty. Przejazd możliwy jest
jedynie jezdnią północną. Jadący
aleją Jana Pawła nie mogą skręcić
w lewo. Niemożliwy jest dojazd
w stronę Tysiąclecia.
- Powrót na jezdnię południową
za skrzyżowaniem dla jadących
w kierunku wschodnim ma być
możliwy dzięki tymczasowej
przewiązce. W związku z remontem (i wynikającymi z niego
utrudnieniami) kierowcy tranzytowi proszeni są o omijanie skrzyżowania i wcześniejszy wybór np.
autostradowej obwodnicy Częstochowy A1 (wjazdy i wyjazdy
na węzłach Częstochowa Północ,
Częstochowa Jasna Góra, Czę-

Policja bada sprawę

Podejrzane składowisko
w Kamyku
Na początku tego tygodnia Komenda Powiatowa Policji
w Kłobucku otrzymała informacje
o
pojemnikach
z nieznaną substancją znajdującą się w poprodukcyjnej hali
prywatnego właściciela w Kamyku. Na chwilę obecną nie są
znane okoliczności, w jakich
doszło do ich umieszczenia
w hali. Policja bada sprawę.
Policjanci z Wydziału do walki
z Przestępczością Gospodarczą
w Kłobucku otrzymali zgłoszenie
w sprawie składowanych w Kamyku pojemników z nieznaną
substancją. Podczas sprawdzania

wskazanej hali, policjanci nie natrafili na żadne osoby. Nikt nie
był obecny na miejscu zdarzenia.
W całą akcje zaangażowani byli
również strażacy z Kłobucka
i pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Częstochowie. Jak informuje
młodszy aspirant Kamil Raczyński,
pełniący obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji
w Kłobucku o zaistniałej sytuacji
została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Częstochowie.
Na miejsce został również sprowadzony technik kryminalistyki,
który ma na celu pomóc ustalić
fakty istotne dla przeprowadzanego śledztwa. W toku dalszych
działań zostanie powołany biegły.

stochowa Blachownia) - podało
Biuro Inżyniera Ruchu.
Wybór objazdów oraz innych
dróg umożliwi lepszy i sprawniejszy
przejazd. Pozwoli to zminimalizować czas podróży. Kierowców
prosi się o zachowanie ostrożności
oraz stosowanie do tymczasowych
zasad ruchu drogowego.
■ Natalia Lewandowska

- Czynności realizowane są
w kierunku art. 183 kodeksu karnego – wyjaśnił oficer prasowy.
Artykuł mówi: § 1. Kto wbrew
przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady
lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może
to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne
obniżenie jakości wody, powietrza
lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub
zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Śledztwo prowadzone w tym
kierunku, ma na celu ustalenie kto,
w jakich okolicznościach i dlaczego
umieścił pojemniki z nieznaną
substancją w hali. Proceder nielegalnego składowania niebezpiecznych substancji to coraz częstszy
problem. Przypomnijmy, że nie tak
dawno głośno było o bombie ekologicznej przy ul. Filomatów.
■ Natalia Lewandowska

Święto Policji

Uroczystości w garnizonie
częstochowskim

zdj. KMP w Częstochowie

24 lipca przypada Święto Policji. Zostało one ustanowione
w 1995 roku – tuż po nowelizacji Ustawy o Policji. Z tej
okazji w Komendzie Miejskiej
Policji w Częstochowie 14 lipca
odbyła się uroczysta zbiórka,
podczas której Komendant
Miejski Policji insp. Dariusz
Atłasik przyznał mundurowym
awanse i nominacje.
Służba w Policji to trudny zawód,
który wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i niesie za sobą
spore niebezpieczeństwo. Decyzja o wstąpieniu do służb wymaga przede wszystkim dużej
odwagi i dyscypliny. Warto przy
okazji Święta Policji przypomnieć
sobie, z czym wiąże się służba
mundurowych. To także okazja,
aby docenić funkcjonariuszy. Podczas uroczystości w garnizonie
częstochowskim,
awansowano
policjantów na wyższe stopnie
i wyróżniono najbardziej zasłużonych. Podziękowano mundurowym i wszystkim pracownikom
Policji za ich służbę i zaangażowanie. W wydarzeniu wzięło
udział kierownictwo częstochowskiej Policji z Komendantem
Miejskim Policji insp. Dariuszem
Atłasikiem na czele. Obecni byli
również zastępca Komendanta
podinsp. Grażyna Dudek, Starosta Powiatu Częstochowskiego

Krzysztof Smela, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Piotr Grzybowski, Komendant
Centralnej Szkoły Państwowej
Straży Pożarnej w Częstochowie
bryg. Piotr Placek, Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka
Służby Więziennej w Kulach
major Aleksander Kmieć a także
przedstawiciele Związków Zawodowych działających w Policji. Na wyższe stopnie policyjne
mianowano podczas uroczystości w korpusie oficerów młodszych Policji – 4 funkcjonariuszy,
w korpusie aspirantów Policji
– 97 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji – 103
funkcjonariuszy. Ponadto mianowanych zostało w korpusie szeregowychPolicji–8funkcjonariuszy.
- Służba i praca w Policji wymagają konsekwencji i ofiarnego zaangażowania, a także wrażliwości
na drugiego człowieka. Niech trud
i działania podejmowane przy
realizacji powierzonych zadań
służbowych oraz na rzecz budowania i wzmacniania wizerunku
Polskiej Policji, jej wartości i etosu
zarówno w środowisku policyjnym, jak i społeczeństwie będą
nagrodzone uznaniem i szacunkiem – skierował słowa uznania
szef częstochowskiej Policji do
wszystkich funkcjonariuszy i pracowników.
■ PN

Letnie praktyki

Poznajcie
naszą stażystkę
Natalia Lewandowska
Jestem studentką 3 roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Rodowitą częstochowianką. Odnajduję pasje w felietonach pełnych
nieskończonych skrótów myślowych. Od zawsze kocham rozmowy
z ludźmi. Intryguje mnie to, co niezbadane. Nie umiałam wysiedzieć
w ławce od najmłodszych lat. Ciągle
przebierałam nogami, będąc głodną
informacji. Buntowałam się już, jako
siedmiolatka, kiedy to stanowczo
odmawiałam nauki czytania na
lekcji, mimo mojej nieskończonej
miłości do książek. Chcę zostać
dziennikarką, której prace będą zapierały dech w piersiach. Jeszcze
dużo nauki przede mną, jednak to
mnie nie zatrzymuje.

materiał informacyjny
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Herby

Wkrótce ruszy

Rozbudowa parku na Parkitce „Niespełnieni artyści”
Częstochowski magistrat poinformował,
że wkrótce rozpoczną się prace związane
z rozbudową i rewitalizacją miejskiego
parku osiedlowego przy ul. Bialskiej
w dzielnicy Parkitka. Zadanie to realizowane będzie w ramach Budżetu
Obywatelskiego, a jego koszt wyniesie
177,5 tys. zł.
Park dzięki rozbudowie stanie się bardziej funkcjonalny i estetyczny. Doposażony
zostanie między innymi plac zabaw, który
znajduje się w jego centralnej części - przewidziano montaż dodatkowych urządzeń
zabawowych i wykonanie bezpiecznej nawierzchni. W parku staną również nowe ławki
i kosze na śmieci. - W północnej części parku
przy boisku do piłki nożnej zaplanowano ustawienie leżaków parkowych. Ma też powstać

miejsce przeznaczone do grillowania, wyposażone w zamontowane na stałe palenisko stalowe, ławki oraz kosze na śmieci. Jest to próba
usankcjonowania jednej z form spędzania
wolnego czasu przez użytkowników parku, dla
której starano się znaleźć miejsce nie powodujące uciążliwości dla innych i możliwie jak najbardziej oddalone od placu zabaw. W pobliżu
placu zabaw pojawią się rabaty. Zaplanowano
też oczyszczenie chodników, w tym usunięcie
traw zarastających ich nawierzchnię. Prace
remontowo-konserwacyjne obejmą także
istniejące w parku ławki – zapowiada Urząd
Miasta Częstochowy. Wykonawcą prac będzie firma Apis Polska sp. z o.o., która została
wybrana w przetargu. Na ukończenie zadania
będzie miała trzy miesiące od podpisania
umowy. Co ważne, prace będą objęte 5-letnią
gwarancją.

Konopiska

Udana akcja szczepień
Gmina Konopiska wraz z Laboratorium
COVID-19 Śląskiego Parku Technologii
Medycznych Kardio-Med Silesia połączyły siły, by jak najwięcej osób mogło się
zaszczepić. W ramach wspólnej akcji
w dniach 27 czerwca i 11 lipca 2021r. oferowano
szczepienie
preparatem
Johnson&Johnson przeciwko wirusowi
COVID-19. Gmina dziękuje mieszkańcom
za duże zainteresowanie.
Koordynatorami projektu byli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konopiskach. Zajmowali się technicznym

aspektem akcji. -Dokonywali zapisów, przygotowywali kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego oraz pomagali w ich
wypełnieniu. Punkty szczepień zostały udostępnione i przygotowane przez pracowników
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach - podaje Kierownik GOPS Konopiska,
Magdalena Badora. Szczepionka ma na celu
zaprzestanie się przenoszenia wirusa między
ludźmi. Program szczepień ma również za
zadanie ochronę miejsc pracy. Łączna liczba
osób biorących udział w projekcie wyniosła
124 osoby. Tak duży wynik chętnych przybliża
nas do powrotu do normalności!
■ Natalia Lewandowska

Już ruszyły

Jurajskie
Zawody
Balonowe
Do 18 lipca nad jurajskimi gminami Olsztyn
i Janów będzie można podziwiać niezwykłe widowisko. Po raz czwarty odbywają się bowiem
Jurajskie Zawody Balonowe. Koniecznie dodajcie to wydarzenie do swoich wakacyjnych
planów.
W ramach zawodów przeprowadzone zostaną
Balonowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Balonowy
Puchar Polski. Powietrzne zmagania rozpoczęły się
już w czwartek 15 lipca i potrwają aż do niedzieli
18 lipca. Najlepsze ekipy będą rywalizować ze sobą
o zwycięstwo, a po raz pierwszy na Jurze wydarzenie
uświetnią najbardziej utytułowane zawodniczki. Dyrektorem zawodów został Eugenius Komas z Litwy.
– Zawody rozegrane w poprzednich latach okazały
się ogromnym sukcesem medialnym i przyciągnęły
rzesze publiczności. Trudno wyobrazić sobie lepszą
promocję dla naszych gmin. – twierdzą włodarze Janowa i Olsztyna, czyli gmin, które są gospodarzami IV
edycji Jurajskich Zawodów Balonowych. Współorganizatorem wydarzenia jest Aeroklub Śląski.

Program:
16 lipca (piątek)
godz. 6:00
LOT DRUGI – Złoty Potok
godz. 19:00
LOT TRZECI – Złoty Potok
godz. 21:00
Nocny pokaz balonów – Złoty Potok
17 lipca (sobota)
godz. 6:00
LOT CZWARTY – Złoty Potok
godz. 19:00
LOT PIĄTY – Olsztyn
godz. 21:00
Nocny pokaz balonów – Olsztyn
18 lipca (niedziela)
godz. 10:00
Zakończenie Zawodów i Rozdanie
Nagród – Złoty Potok „pod Skałą”
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

w rękach Policji

zdj. KPP w Lublińcu

Lublinieccy policjanci zatrzymali
dwóch graficiarzy w rejonie bocznicy
kolejowej w Herbach Nowych i uniemożliwili im pomalowanie wagonu
kolejowego farbami. Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 lipca. Śledczy
sprawdzą, czy dwaj mieszkańcy Częstochowy nie byli sprawcami
podobnych czynów, które miały
miejsce kilka dni wcześniej właśnie
w tym rejonie.
Koleje Śląskie złożyły na początku lipca
zawiadomienie do Komendy Powiatowej
Policji w Lublińcu o kilkakrotnym pomalowaniu farbami w sprayu wagonów
składów osobowych, które stały w rejonie
bocznicy kolejowej w Herbach Nowych.
Szkody wyrządzone przez wandali zostały
wycenione na kilka tysięcy złotych.

- Aby nie dopuścić do kolejnych aktów
wandalizmu teren bocznicy kolejowej
w Herbach Nowych został objęty nadzorem przez lublinieckich policjantów
oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei
z Tarnowskich Gór. W nocy z 9 na 10 lipca
stróże prawa pełniący służbę w rejonie
bocznicy kolejowej w Herbach Nowych
zauważyli dwóch mężczyzn, których zachowanie wskazywało, że mogą mieć oni
związek z procederem niszczenia taboru
kolejowego. Dwaj mieszkańcy Częstochowy w wieku 22 i 27 lat zostali zatrzymani zanim zdążyli pomalować stojący
na bocznicy pociąg – poinformowała
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu.
Niespełnieni artyści usłyszeli już zarzut usiłowania zniszczenia mienia, a prowadzący
sprawę śledczy sprawdzają, czy zatrzymani
wandale są odpowiedzialni za inne dewastacje taboru kolejowego w tym rejonie.

aktualności
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Ludowcy regionu częstochowskiego uczcili

Dzień walki i męczeństwa wsi polskiej
Ludowcy i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego
z Częstochowy i z regionu częstochowskiego,
w
dniu
12 lipca 2021 roku, w Dzień
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej,
uczcili
pamięć
bohaterów narodowych oraz
ofiar polskich wsi, dokonanych przez hitlerowców
niemieckich,
sowieckich
komunistów i ukraińskich nacjonalistów, podczas II wojny
światowej.
W godzinach rannych, Ludowcy
odwiedzili zbiorową mogiłę żołnierzy BCh w Białej k/Częstochowy, pomnik ku czci cywilnych
ofiar wojny w Parzymiechach
w powiecie kłobuckim oraz wieś
Grabiec koło Szczekocin, gdzie
utworzono w 1940 roku Chłopską
Straż, która następnie przekształciła się w Bataliony Chłopskie.
Uczestniczy
uroczystości,
ze sztandarami, wzięli udział
we mszy świętej, która odprawiona została za pomordowanych mieszkańców polskich wsi,
w Kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze. Mszę celebrował
i wygłosił piękną homilię O. Jan
Poteralski.
Po mszy świętej uczestnicy
uroczystości przeszli do Kaplicy
Pamięci Narodu na Jasnej Górze,
gdzie w imieniu organizatorów tj.
Grzegorza Boskiego Prezesa Zarządu Miejskiego PSL w Częstochowie i własnym, uczestników
spotkania powitał Stanisław Gmitruk, Prezes Zarządu Oddziału
w Częstochowie, Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, który następnie w swoim
wystąpieniu powiedział m.in.:
Podczas II wojny światowej Ludowcy walczyli w swojej organizacji zbrojnej, którą były Bataliony
Chłopskie. Organizacja ta, licząca
ok. 157 tys. ludzi, działała na terenie Generalnego Gubernatorstwa
i w Wielkopolsce, w celu obrony wsi
polskiej przed terrorem niemieckim
i eksploatacją gospodarczą. Podczas wojny działał także Ludowy
Związek Kobiet, który był organizacją społeczno-polityczną, uznającą zwierzchnictwo Centralnego
Kierownictwa Ruchu Ludowego.
LZK skupiał ok. 12 tys. kobiet,
w tym 8 tys. kobiet działało w Zielonym Krzyżu.
Podczas wojny wieś polska poniosła ogromne ofiary. Już pierwszego dnia wojny spacyfikowane
zostały, wówczas przygraniczne
wsie Zimnowoda i Parzymiechy,
znajdujące się obecnie w powiecie
kłobuckim, woj. śląskie.
Symbolem niemieckich zbrodni
popełnionych na wsi polskiej jest
świętokrzyska wieś Michniów,
której ludność w dniach 12 i 13
lipca 1943 roku została wymordowana, a wieś doszczętnie spalona.
Ogromne ofiary w okresie II wojny
światowej ponieśli mieszkańcy
polskich wsi na kresach południo-

Częstochowy
o
Polakach
mieszkających na kresach II
Rzeczpospolitej – ofiarach
i bohaterach okresu trudnych lat 1939 – 1947”. Referat
wygłosił Ryszard Stefaniak
zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy.
W ramach tej części uroczystości
wystąpił także 97-letni znany
Częstochowianin
pochodzący
z Kresów, Mieczysław Hrehorów,
który przekazał uczestnikom
swoje przeżycia wojenne i podziękował organizatorom za to
przeprowadzenie tego pięknego,
historycznego i patriotycznego
spotkania.

wo-wschodnich i we wschodniej
Małopolsce. Szczególną tragedią
była rzeź Wołyńska, podczas której
zamordowano 50-60 tys. Polaków.
Według ustaleń historyków w latach 1939 – 1947, na kresach
południowo-wschodnich i we
wschodniej Małopolsce z rąk ukraińskich nacjonalistów z UPA i OUN,
w okrutnych okolicznościach zginęło ok. 160 – 200 tys. Polaków.
Po wystąpieniu Stanisława Gmitruka, głos zabierali: Krzysztof
Smela Starosta Częstochowski
i dr Ryszard Stefaniak, zastępca
Prezydenta Miasta Częstochowy.
Modlitwę za zmarłych bohaterów i ofiary martyrologii polskich wsi w czasach II wojny
światowej, poprowadził O. Jan
Poteralski.
Po tej wspólnej modlitwie,
prezes Stanisław Gmitruk odczytał list, które przekazał do
uczestników uroczystości Dnia
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej,
Prezes PSL dr Władysław Kosiniak-Kamysz.
Delegacje złożyły wiązanki
kwiatów, przed tablicą Ś.P. Wincentego Witosa, oddając w ten
sposób hołd temu wybitnemu
przywódcy polskiego Ruchu Ludowego oraz innym zmarłym
działaczom, ofiarom prześladowań i bohaterom narodowym.
Na zakończenie pobytu w Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej
Górze, uczestnicy uroczystości
odśpiewali „Rotę”.
Następnie
uczestnicy
uroczystości przeszli na plac dra
Władysław Biegańskiego w Częstochowie, gdzie odbyła się konferencja prasowa, którą prowadził
prezes ZM PSL w Częstochowie
Grzegorz Boski. Organizatorzy
święta poinformowali miejscowe
media o przebiegu uroczystości,
a nade wszystko o celu jej zorganizowania, którym jest pamięć
oraz jej utrwalanie o tych Polakach którzy walczyli za wolną
Ojczyznę i oddawali swoje życie
jako ofiary totalitaryzmów – faszystowskiego, komunistycznego
i nacjonalizmu ukraińskiego.
Następnie w sali reprezentacyjnej ratusza miejskiego, gdzie
mieści się Muzeum Częstochowskie prezes O LTN-K Stanisław
Gmitruk, będąc radnym Sejmiku
Województwa Śląskiego, po-

informował, że dwie działaczki
z Częstochowy zostały uhonorowane odznakami „Za Zasługi dla
Województwa Śląskiego”. Iwona
Brzezowska otrzymała odznakę
złotą a Izabela Mendakiewicz-Pasieka odznakę srebrną. Następnie
odbyła się konferencja popularno-naukowa, podczas której
zaprezentowane zostały następujące referaty:
- „Martyrologia wsi polskiej, na
przykładzie zbrodni niemieckich faszystów dokonanej
w 1943 roku w Michniowie”.

Referat wygłosił prezes ZO
LTN-K w Częstochowie, Stanisław Gmitruk.
- „Martyrologia Polaków na kresach wschodnich i we wschodniej Małopolsce, na przykładzie
martyrologii
mieszkańców
Wołynia, dokonanej w 1943
roku przez ukraińskich nacjonalistów”. Referat wygłosił
Adam Kiwacki, prezes Oddziału
w Częstochowie Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich.
- „Wyrazy pamięci miasta

Po
zakończeniu
spotkania
w ratuszu miejskim, w nowopowstałym Muzeum Kresowian,
które powstało dzięki staraniom
działaczy Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a nade wszystko
dzięki prezesowi Oddziału Towarzystwa Adamowi Kiwackiemu.
Uczestnicy dowiedzieli się jak powstało to muzeum oraz usłyszeli
ciekawe informacje o znajdujących się tam eksponatach.
Wśród obecnych na uroczystości obchodów Dnia Walki
i Męczeństwa Wsi Polskiej byli
członkowie i sympatycy Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Związku
Młodzieży Wiejskiej, Ludowego
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Forum Młodych Ludowców,
Ochotniczych Straży Pożarnych,
w tym m.in.:
- Krzysztof Smela, starosta
Częstochowski, Henryk Kasiura,
wicestarosta Częstochowski, Zdzisława Kall, wicestarosta kłobucki,
Józef Borecki, członek Zarządu
Powiatu Kłobuckiego, Ryszard
Stefaniak, zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy, Stanisław
Gmitruk, prezes Zarządu Oddziału w Częstochowie Ludowego
Towarzystwa
Naukowo-Kulturalnego, Grzegorz Boski, Członek
Rady Naczelnej i Prezes ZM PSL
w Częstochowie, Andrzej Kubat,
przewodniczący Rady Powiatu
Częstochowskiego, Adam Kiwacki,
prezes Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,, Michał Dzwonnik,
prezes ZP ZMW w Częstochowie,
Leonard Smolarski i Henryk Dąbrowski, wiceprezesi ZO LTN-K
w Częstochowie, Mirosław Kula,
b. wicewojewoda częstochowski,
Krzysztof Ściubidło, prezes ZMG
PSL w Blachowni, Henryk Sobel,
prezes ZG PSL w Dąbrowie Zielonej, Tadeusz Ciastko, prezes OSP
w Dąbrowie Zielonej, Zenon Kurzak, prezes OSP Rzeniszów, Katarzyna Ozimek, dyrektor Muzeum
Częstochowskiego, Mieczysław
Hrehorów, kresowianin, przedstawiciele lokalnych mediów.
OPRACOWANIE:
STANISŁAW GMITRUK
GRZEGORZ BOSKI
Częstochowa, 2021-07-12
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zdrowie

Diety cud idealne na lato
Poradnik

zdjęcia: freepik. com

Jeżeli wiosną nie udało nam
się zacząć walki ze zbędnymi
kilogramami, teraz jest na to
najwyższa pora. Przeprowadźmy zatem porządki
w naszych jadłospisach i przyjrzyjmy się bliżej paru dietom.

Stosowana jest najczęściej jako
element
niefarmakologicznego
leczenia nadciśnienia tętniczego.
Jej bazę stanowią, tak samo
jak w poprzednim przypadku,
owoce i warzywa, ryby (głównie
tłuste ryby morskie), pełnoziarniste przetwory zbożowe i kasze.

South Beach
Innym rozwiązaniem jest dieta
South Beach, która powstała głównie
po to, aby wspomóc pacjentów,
zmagających się z chorobami serca
oraz cukrzycą. Główną zasadą tej
diety jest całkowite

Dieta śródziemnomorska
Określana bywa terminem najzdrowszej diety świata. Nazwa
i jej budowa pochodzą oczywiście
od zwyczajowego żywienia ludzi,
zamieszkujących kraje basenu
Morza Śródziemnego. Bazuje ona
na spożyciu w dużych ilościach
warzyw, owoców, ryb i pełnoziarnistych produktów zbożowych.
W umiarkowanych ilościach pojawiają się również: białe mięso, jaja
oraz przetwory mleczne i wino.
Ważnym elementem są także
nasiona roślin strączkowych,
orzechy oraz podstawowe źródło
tłuszczu południowców – oliwa
z oliwek. Udowodnione zostało,
że dieta śródziemnomorska, ze
względu na bogactwo określonych
składników odżywczych, obniża
ryzyko zachorowania na nowotwory, choroby układu krążenia
czy nerwowego.

DASH
Kolejną niezwykle popularną
i do tego przede wszystkim
zdrową dietą jest dieta DASH.

Ważną rolę
odgrywają
ponownie
orzechy oraz
nasiona roślin
strączkowych.
Ponadto
spożywać na tej diecie należy chude mięso, a także
ubogotłuszczowe
produkty
mleczne. Istotnym elementem
jest również zdecydowane ograniczenie spożycia soli. Dieta
DASH pozwala w ten sposób na
obniżenie wysokości ciśnienia,
znormalizowanie poziomu cholesterolu oraz zapobieganie uszkodzeniom oksydacyjnym.

515 553 227
690 552 227
o2klinikatlenu@gmail.com
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wyeliminowanie z jadłospisu produktów wysokoprzetworzonych.
Ponadto dozwolone jest w zasadzie jedzenie dowolnych ilości
pokarmów, ale warunkiem jest ich
niski indeks glikemiczny i wartość
kaloryczna. Zamiast masła oraz
nabiału zaleca się spożywanie
olejów roślinnych, awokado i ryb
morskich. Dieta ta zakłada również picie wody niegazowanej,
soków warzywnych, kawy bez
kofeiny oraz najlepiej zielonej herbaty. South Beach zakłada przede
wszystkim unikanie trybu głód –
przejadanie się. Właśnie to wykluczenie ataków głodu prowadzi do
spadku wagi ciała.

Dieta ketogeniczna
Ostatnie miejsce w tym zestawieniu zajmuje, głośno omawiana
w ostatnim czasie, dieta ketogeniczna. Polega ona na znacznym
zwiększeniu przyjmowania tłuszczów, a dokładniej rzecz biorąc,
spożywaniu posiłków, których
80-90% to właśnie tłuszcze. Odbywa się to przy jednoczesnym
zmniejszeniu dostarczania do
organizmu węglowodanów (1020%). W ten sposób organizm nie
czerpie energii z tej niewielkiej
ilości węglowodanów, a posiłkuje
się tłuszczami i doprowadza do
procesu ich rozpadu, czyli ketozy.
Zatem osoby, będące na tej diecie,
spożywają przede wszystkim
produkty bogate w tłuszcze nasycone, jak masło, smalec czy olej
kokosowy, tłuszcze jednonienasycone – awokado, orzechy, olej
oraz wielonienasycone, czyli ryby.
Dieta ketogeniczna rzeczywiście

wywołuje szybki spadek masy
ciała i dobre samopoczuciu przez
pierwsze 2-3 miesiące, jednak po
tym okresie pojawiają się liczne
problemy. Należą do nich: zmęczenie, trudności z koncentracją,
problemy z trawieniem, co często
doprowadza również do rozregulowania pracy jelit oraz ciągłych
bólów dolnej części brzucha.
Niewątpliwie warto zadbać
o swoje zdrowie i wygląd, poprzez zmienienie swojego jadłospisu, wykluczając z niego
np. cukier, słone przekąski czy
jedzenie typu fast food. Jednak
warto pamiętać, że chcąc
podjąć się bardziej skomplikowanej diety, należy robić to
pod okiem specjalisty – dietetyka lub lekarza, który przede
wszystkim dostosuje ją do parametrów naszego ciała takich,
jak wiek, wzrost czy waga.

Oliwia Rybiałek

zdrowie/reklama
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Felieton

Przywilej czy niesprawiedliwość?

zdj. freepik. com

Nie od dzisiaj wiadomo, że stan ochrony zdrowia w Polsce nie jest
w najlepszej kondycji. Zasada decentralizacji w państwie ma
między innymi na celu zapewnienie jak najlepszej opieki tym,
których nie stać, by dojeżdżać do Warszawy na specjalistyczne leczenie. Czy tak jest?

Według GOV w 2018 roku było
ok 2, 9 miliona zdiagnozowanych
dorosłych na cukrzycę. Choroba
ta jest z pozoru niegroźna, jednak
może wyrządzić naprawdę duże
szkody. Możliwe, że kolejne setki
tysięcy osób nawet nie wie, że
ma problem z podwyższonym poziomem glukozy we krwi.
Nieleczona bądź źle prowadzona choroba może wywołać
pogorszenie
stanu
zdrowia,
wpłynąć na pracę nerek i doprowadzić do ich całkowitej niewydolności. Jaskra, zaćma, choroba
niedokrwienna serca, udar mózgu
czy neuropatia - to tylko kilka z
możliwych konsekwencji.

Jak wygląda poziom zadbania
o pacjenta w Częstochowie?

Znalezienie lekarza z wykształceniem specjalistycznym w tym
kierunku graniczy z cudem. Mowa
oczywiście o wizytach refundowanych. Jeśli już jednak uda się dostać
na wizytę, należy liczyć się z lekceważącym podejściem do pacjenta.
Świat się zmienia - dostęp do
wiedzy na temat ludzkiego ciała
jest coraz większy. Z pozoru mogłoby się wydawać, że za tym pójdzie także rozwój specjalistów,
ale spotykamy na swojej drodze
różnych lekarzy. Pewna pani diabetolog, która specjalizuje się w le-
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czeniu najmłodszych, zatrzymała
się ze swoją wiedzą dobre kilka
epok wstecz. Brak podstawowej
świadomości, dotyczącej działania
sprzętu, czy ignorowanie objawów
pacjenta to podstawowe elementy, które towarzyszą wizycie.
Mogłoby się wydawać, że za tytułem doktora stoi duża ilość pracy
i dokształcania. Jednak tym razem
tego nie widać, bo nie zawsze tak
jest. Możliwość korzystania z usług
specjalistów powinna być dobrem
powszechnym. Oddając się w ręce
specjalistów, nie zawsze jesteśmy
w stanie zweryfikować poziom ich
profesjonalizmu. Często musimy
po prostu zaufać… Dostęp do lepszej, godnej opieki powinien być
standardem, a coraz częściej staje
się przywilejem lepiej sytuowanych. Co za tym idzie - pogłębiają
się nierówności społeczne...
■ Natalia Lewandowska

„Naturopasja”

Medycyna naturalna nie niesie za sobą
żadnych skutków ubocznych
Medycyna naturalna, zwana również medycyną niekonwencjonalną, stwarza ogromne możliwości w leczeniu różnych schorzeń. Może być również traktowana jako wsparcie terapii zleconej
przez lekarza. Na czym dokładnie polegają niekonwencjonalne metody leczenia? Z jakimi dolegliwościami można się zgłosić do specjalistów? Czy medycyna naturalna jest bezpieczna?
Na te i wiele innych pytań odpowiada Barbara Karwat, właścicielka gabinetu „Naturopasja”.
Katarzyna Gwara: Skąd pomysł
na prowadzenie tego typu działalności? W czym się specjalizujecie?

Barbara Karwat: Wszystko zaczęło
się kilkanaście lat temu od choroby
mojego syna. Niestety żaden z lekarzy nie mógł zdiagnozować u niego
przyczyny. Okazało się, że cierpi na
boreliozę. Akademickie leczenie
tylko pogorszyło jego stan. Skierowaliśmy się więc w stronę do medycyny naturalnej. Niestety,
w tamtych czasach było niewielu
specjalistów, którzy potrafiliby
w sposób prawidłowy poprowadzić terapię. Wspólnie z synem zaczęliśmy więc zgłębiać jej tajniki
poprzez odpowiednie szkoły, szkolenia i literaturę. Dzięki zdobytej
wiedzy udało nam się całkowicie
wyprowadzić mojego syna z choroby. Zaczęły zgłaszać się do nas
osoby z takimi samymi lub innymi
chorobami, którym skutecznie pomagaliśmy. Pomoc innym stała się
naszą pasją, odkryliśmy nasze powołanie. Oficjalną działalność rozpoczęliśmy w grudniu 2020 r. Od
tego czasu liczba zadowolonych
pacjentów stale wzrasta. Specjalizujemy się głównie w usuwaniu
boreliozy i chorobach odkleszczowych. Jedną z ważniejszych terapii
jest oczyszczanie organizmu
z wszelkich patogenów, obciążeń,
alergenów, toksyn i przyczyn chorób. Zajmujemy się także naturalną likwidacją objawów chorób
i kompleksową regeneracją organizmu. Zakładamy, że ludzki organizm posiada bardzo duże zdolności regeneracji, które odpowiednio
stymulowane, pozwalają na długie
życie w dobrym zdrowiu. Firmę
tworzą dwie osoby - specjaliści
medycyny naturalnej, którzy na
własnym doświadczeniu przekonali się o jej skuteczności. Posiadamy między innymi państwowe
uprawnienia naturopaty i bioener-

www.naturopasja.pl

goterapeuty, masażysty, rehabilitanta i pedagoga. Ukończyliśmy
wiele kursów i szkoleń, a także stacjonarną Międzynarodową Akademię Medycyny Komplementarnej.
Cały czas się rozwijamy i pogłębiamy naszą wiedzę.
K.G.: Metody, które można szeroko nazwać medycyną naturalną, wracają do łask. Z czego
to wynika? Na czym dokładnie
polegają niekonwencjonalne
metody leczenia? Dlaczego
warto postawić na tego rodzaju terapię?

B.K.: Wynika to z coraz większego
rozczarowania medycyną akade-

micką. Rośnie świadomość społeczna, a pacjenci coraz częściej nie chcą
przyjmować leków, które tylko łagodzą objawy choroby. Największy
problem dotyczy chorób przewlekłych. Coraz więcej osób interesuje
się i stawia na zdrowy styl życia (np.
dieta i sport). Największą zaletą metod niekonwencjonalnych jest traktowanie człowieka jako całość, czyli
holistycznie. W skrócie można to
przedstawić w kilku punktach: znalezienie przyczyny choroby - obciążeń organizmu, likwidacja tych przyczyn, likwidacja objawów choroby,
kompleksowa regeneracja organi-

609 445 805

zmu, dalsze zalecenie dotyczące
profilaktyki chorób i zdrowego stylu
życia. Obecnie na świecie obserwuje się swoiste „bum” na metody niekonwencjonalne. Zainteresowała
się nimi także nauka. Światowej sławy instytucje badawcze coraz częściej potwierdzają ich skuteczność.
Przykładowo w Niemczech biorezonans wszedł już w kanony medycyny konwencjonalnej i stał się
w pełni refundowany. Największy
rozwój obserwuje się w Chinach czy
USA. Warto postawić na ten rodzaj
terapii, gdyż medycyna naturalna
nie niesie za sobą żadnych skutków
ubocznych. Jest skuteczna, a jej rezultaty potwierdza medycyna aka-

demicka. Stosujemy tylko wypróbowane i najskuteczniejsze metody
terapii. Przykładowe to biorezonans, testy obciążeń organizmu
Vega-Test, Metoda Volla, diagnoza
z tęczówki oka, akupunktura ucha,
masaże, bioterapia czy terapie informacyjne. Dysponujemy ponad
40 000 częstotliwości terapeutycznych, które dobieramy indywidualnie i dlatego mamy tak dużą
skuteczność.
K.G.: Czy medycyna naturalna
jest bezpieczna i czy każdy może
ją stosować?

naturopasja@gmail.pl

Naturopasja

B.K.: Medycyna naturalna i jej terapie, jeśli są prawidłowo wykonywane, są jak najbardziej bezpieczne.
Oczywiście istnieją określone przeciwwskazania do wykonywania
konkretnych terapii jak np. wszczepiony rozrusznik serca, uniemożliwia zabieg lampą plazmową. Innym
przykładowym przeciwwskazaniem
jest stwierdzona hemofilia przy zabiegach akupunktury. Ciąża i dobro
nienarodzonego dziecka może także stawić przeciwwskazanie przy
niektórych terapiach.
K.G.: Z jakimi dolegliwościami
można się do was zgłosić?

B.K.: Najwięcej pacjentów zgłasza
się do nas z boreliozą, chorobami
odkleszczowymi i wszelakimi dolegliwościami bólowymi. Także bardzo skutecznie przynosimy ulgę
w bólach kręgosłupa czy stawów
(szczególnie kolan i bioder) w tym
lumbago i rwa kulszowa. Pomagamy także w alergiach, chorobach
układu pokarmowego w tym problemach z żołądkiem, jelitami czy
cukrzycą. Mamy coraz więcej przypadków chorób tarczycy i endokrynnych, w tym choroby Hashimoto. Oprócz tego skutecznie pomagamy w chorobach skóry, układu oddechowego, reumatycznych,
chronicznym zmęczeniu, otyłości,
chorobach psychicznych, układu
moczowego, chorobach układu
nerwowego, laryngologicznych,
układu krążenia. Regenerujemy tak-

że organizm po przebytej infekcji
Covid-19. Mamy efekty w przypadku niepłodności i problemach z zajściem w ciążę. Wspomagamy pacjentów także w walce z nałogami.
Coraz więcej osób zgłasza się do
nas z nowotworami i wówczas
wspomagamy leczenie akademickie. W praktyce jesteśmy w stanie
pomóc w każdej dolegliwości,
szczególnie w chorobach przewlekłych. Wyjątek stanowią stany
ostre, w których wymagana jest natychmiastowa pomoc lekarska.
K.G.: Czy pani zdaniem raka można wyleczyć bez chemioterapii?

B.K.: Uważam, że jak najbardziej
tak. Człowiek posiada wbudowaną
naturalną odporność przeciwnowotworową. Należy tylko siły organizmu odpowiednio stymulować.
W naszym centrum proponujemy
kompleksowy program wspomagający leczenie raka, między innymi likwidację komórek rakowych
lampą plazmową, podnoszenie
odporności przeciwnowotworowej, oczyszczenie organizmu,
a przede wszystkim dojście do
przyczyny raka z punktu widzenia
medycyny niekonwencjonalnej
i jej likwidację. W żadnym jednak
takim przypadku nie należy rezygnować z konwencjonalnego leczenia akademickiego.
K.G.: Dziękujemy za rozmowę.

10.
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porady prawne
Umowy

Czym jest kara umowna?

Rafał Rusek - radca prawny
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak - aplikant radcowski
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Dziedziczenie długów po krewnych

Jak zabezpieczyć się przed spłatą
nie naszych zobowiązań?
Zdarza się, że nasi rodzice,
czy po prostu inni krewni
wpadają w spiralę zadłużenia, co powoduje potencjalne niebezpieczeństwo, że
w przypadku ich śmierci
odziedziczymy długi, które
nie są nasze. Warto jednak
wiedzieć, że przepisy prawa
spadkowego dają nam możliwości zabezpieczenia naszych interesów przed obcymi długami.

I. Odrzucenie spadku
W przypadku, gdy nasz krewny
zmarł, a my jako spadkobiercy
mamy informację, iż w skład
spadku wchodzą pasywa (długi),
których nie chcemy odziedziczyć, najlepszym wyjściem będzie odrzucenie spadku. Co
bardzo ważne, odrzucenie spadku
oznacza, iż spadkobierca „zrzeka
się” całego spadku, a więc nie tylko
pasywów, ale również wszystkich
aktywów (nieruchomości, ruchomości, pieniędzy).
Odrzucić spadek należy w terminie 6 miesięcy od chwili, gdy
spadkobierca dowiedział się
o tytule swojego powołania do
spadku. W takim przypadku należy pamiętać, że w przypadku
odrzucenia spadku do dziedziczenia zostają powołane kolejne
osoby, zgodnie z kolejnością dziedziczenia (jeśli następna w kolejności jest osoba niepełnoletnia, to
jej rodzic lub opiekun ustawowy
musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku)
i w imieniu osoby niepełnoletniej
ten spadek orzucić.

II. Zrzeczenie się
dziedziczenia
Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy nasz krewny wciąż żyje,
a my jako potencjalny spadkobierca domyślamy się, że w skład

spadku mogą wchodzić jedynie
długi – w takim przypadku najlepszym wyjściem będzie zrzeczenie się dziedziczenia.
Co do zasady umowa dotycząca
spadku po osoba, które żyje jest
nieważna.
Wyjątkiem jest właśnie zrzeczenia się dziedziczenia, a więc
umowa, mocą której potencjalny
spadkobierca ustawowy zrzeka
się dziedziczenia po przyszłym
spadkodawcy. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia musi być
zawarta w formie aktu notarialnego - brak takiej formy powoduje jej nieważność.
Zrzeczenie się dziedziczenia
obejmuje również zstępnych
zrzekającego się (czyli jego
dzieci, wnuki itp., czyli wszystkich, który „nastąpili” po zrzekającym). W umowie można jednak
tę kwestię ustalić w inny sposób,
np. nie wyłączać od dziedziczenia
dzieci zrzekającego się.
Zrzekający się oraz jego
zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają
wyłączeni od dziedziczenia,
tak jakby nie dożyli otwarcia
spadku, co oznacza, że tracą oni
wszystkie uprawnienia związane
ze statusem spadkobiercy ustawowego (w tym także prawo do
zachowku), aczkolwiek dopuszczalne jest zrzeczenie się dziedziczenia z zastrzeżeniem prawa
do zachowku.
Należy pamiętać, że nie jest
możliwe
zawarcie
umowy,
której przedmiotem byłoby
zrzeczenie się wyodrębnionych
części spadku lub ograniczenie
zrzeczenia się dziedziczenia
do pojedynczych przedmiotów
wchodzących w jego skład (np.
gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa).
Umowa zrzeczenia się dziedziczenia nie ma charakteru osobistego, a więc może być zawarta
przez pełnomocnika. Ze względu
na formę umowy konieczne

jest w tym zakresie udzielenie
pełnomocnictwa
szczególnego
w formie aktu notarialnego. Pełnomocnikiem może posługiwać
się zarówno strona, która zrzeka
się dziedziczenia, jak i potencjalny
spadkodawca.

Zrzekłeś się dziedziczenia?
Wciąż możesz dziedziczyć
na podstawie testamentu!
Pomimo zrzeczenia się dziedziczenia nie tracisz zdolności
do dziedziczenia testamentowego, a spadkodawca po którym
zrzekłeś się dziedziczenia może
powołać Cię jako swojego spadkobiercę w testamencie. Należy
jednak pamiętać, że powołanie
do dziedziczenia lub uczynienie
rozrządzenia w testamencie nie
uchyla skutków prawnych zrzeczenia się – umowa o zrzeczenie
się dziedziczenia wciąż pozostaje
w mocy.

Oczywiście, umowa może zawierać inne dodatkowe elementy.
Do takich nieobowiązkowych elementów należy m.in. zastrzeżenie
w umowie tzw. kary umownej.
Kara umowna zabezpiecza interesy strony umowy, jeśli jej kontrahent niewłaściwie wykonuje swoją
„część” umowy.

Karę umowną możemy
zastrzec w umowie
na wypadek:

niał z wykonaniem zleconych mu
prac, np. pomalowaniem pokoju,
możemy za każdy dzień opóźnienia naliczyć mu karę pieniężną
w zastrzeżonej wysokości.

Kara umowna a szkoda
Ważne jest to, że jeśli zastrzeżemy karę umowną w naszym
kontrakcie możemy się jej domagać
bez względu na to jak wysoka
jest szkoda, którą ponieśliśmy. Co
więcej, szkoda taka może w ogóle
nie powstać, a kara umowna będzie
mogła zostać naliczona.
W przypadku kary umownej
należy się ona nam bez względu
na wysokość poniesionej szkody.
Jeśli zatrudniamy malarza do pomalowania ścian i malarz skończył
pracę tydzień po terminie, to możemy domagać się od niego kary
umownej ze względu na to, że dopuścił się opóźnienia.
W skrócie można więc powiedzieć, że konieczność zapłaty kary
umownej wynika z samego faktu,
że nie dopełniliśmy wszystkich warunków umowy, którą zawarliśmy.

1) Niewykonania zobowiązania
przez dłużnika
2) Nienależytego wykonania
zobowiązania przez dłużnika
np. opóźnienia w wykonaniu
umowy w stosunku do umówionego terminu jej realizacji.
Możemy zastrzec karę umowną
w razie naruszenia przez naszego
kontrahenta dowolnego obowiązku wyrażonego w umowie,
z wyłączeniem zobowiązań pieniężnych. Innymi słowy, nie można
zastrzec kary umownej w sytuacji,
w której druga strona opóźnia się
z płatnością za wykonane usługi.
W sytuacji opóźnienia w płatnościach wierzycielowi przysługuje
roszczenie o zapłatę odsetek za
opóźnienie.

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

Jak działa kara umowna?

Wysokość kary umownej

Mechanizm
działania
kary
umownej można w najprostszy
sposób określić jako konieczność poniesienia dodatkowych
kosztów w związku z faktem, że
nie dopełniliśmy warunków określonych w umowie.
Możemy np. zawrzeć w umowie
postanowienie, że za każdy dzień
opóźnienia, którego dopuszcza
się nasz kontrahent w wykonaniu
umowy będziemy mogli się domagać kary umownej w wysokości 5% wartości przedmiotu
umowy. W takim wypadku jeśli
nasz kontrahent będzie się opóź-

Strony umowy mogą samodzielnie ustalić wysokość kary
umownej.
Przepisy przewidują jednak
pewne ograniczenia w tym zakresie.
Dłużnik może się domagać
zmniejszenia kary umownej w
przypadku gdy:

Czy mogę zapłacić karę
umowną i nie wykonywać
dalej umowy?

Czy umowę o zrzeczenie się
dziedziczenia można
odwołać lub zmienić?
Zrzeczenie się dziedziczenia
może być uchylone przez
umowę między tym, kto zrzekł
się dziedziczenia, a tym, po kim
się dziedziczenia zrzeczono –
w takim przypadku zrzeczenie
dziedziczenia uważa się za niebyłe, a zrzekający się odzyskuje
wszystkie uprawnienia spadkobiercy ustawowego. Umowa
o uchylenie skutków zrzeczenia
się dziedziczenia musi również
zostać zawarta w formie aktu notarialnego (brak tej formy powoduje jej nieważność).
Prawo dopuszcza również możliwość zmiany umowy o zrzeczenie
się dziedziczenia – można to
zrobić dopóki spadkodawca żyje,
a zmiany mogą dotyczyć przede
wszystkim rozciągnięcia lub zawężenia skutków zrzeczenia.
■ apl. radc. Hubert Nowak

zdj. freepik.com

Agnieszka Rusek - radca prawny
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

W życiu codziennym zawierając jakiekolwiek umowy – czy
to umowę zlecenia, czy umowę
o dzieło trzeba pamiętać, że
powinna ona zawierać pewne
obowiązkowe elementy. Należy
do nich między innymi oznaczenie stron, które tę umowę
zawierają,
czy
określenie
przedmiotu umowy. Przedmiotem umowy może być wykonanie określonej usługi np.
pomalowanie domu, czy wykonanie prac ogrodowych.

1) Zobowiązanie zostało w
znacznej części wykonane;
2) Kara umowna jest rażąco wygórowana.
■ apl. radc. Marta Klecha
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Wanda Sowińska - opowiadanie

„Wakacje u cioci Bernadety”

K

iedy miałam trzynaście lat,
ciocia Bernadetta wzięła mnie
na wakacje do leśniczówki.
Wujek Teodor zmarł kilka lat
temu. Ciocia długa opłakiwała męża,
bo było to naprawdę wzorowe małżeństwo. Dzieci w ogóle nie mieli, a że mój
tatuś był jej bratem jakoś tak sobie mnie
polubiła jak własną córkę. Ciocia dobiegała dopiero, co pięćdziesiątki. Była
wysoką brunetką o pięknej karnacji. Wyglądała jak włoszka. Bardzo ją lubiłam.
Pewnego dnia, siedząc w ogrodzie pełnym
kwiatów, ciocia wyjęła album ze zdjęciami. Oglądałyśmy rodzinne fotografie i
nagle na jednej ujrzałam bardzo sympatycznego mężczyznę z lat młodości.
-A to kto?- Spytałam, zatrzymując na
nim dłużej wzrok. Ciocia jakby przez
chwilę się zdenerwowała się.
-A to taki znajomy ze szkoły

- Ależ on uroczy pań – zachwycałam się.
- Chciał się żenić ze mną, ale rodzice
mi nie pozwalali – dodała szybko – On
miał taką myszkę na twarzy, mnie ona
nie przeszkadzała, ale rodzicom moim
tak.
Pokręciłam głową – Przez głupią
myszkę? Jak bym na to nie zważała dodałam zamykając album.
No, ale wyjechał do Stanów i słuch
po nim zaginął. Nagle coś sobie wymyśliłam.
- Postawię cioci karty - zawołałam i
pobiegłam do mojego pokoiku. Ciocia
uśmiechnęła się i siadłyśmy ponownie
obok siebie.
- Przełóż, ciociu lewą rękę -powiedziałam.
- No, co ty mi tu lepszego powiesz?
- Gadała ciocia przegryzając ciasto.
- Ciociu! Widzę przy tobie bruneta,
starszego z dalekiej podróży, z miłością.
- Oj Wandziu, Wandziu – śmiała się
ciocia -a spadku tam nie widzisz?
To spotkanie utkwiło mi w pamięci.
-Widzę, że wzięłaś dar po twoim
ojcu Feliksie - powiedziała, ścierając
okruszki ze stołu, - Idź sobie trochę nad
rzekę, pobaw się, bo lato tylko mignie.
Słońce świeciło mocno, woda kusiła,
żeby się popluskać. Nad rzeką, nie było
nikogo, prócz starszego pana w okularach słonecznych, który czytał gazetę.
Zobaczył mnie, uniósł głowę do góry i
usłyszałam jego głos:
-Nie wchodź do wody daleko od
brzegu, tam jest głęboko.

Ja, jak to ciekawa dziewczynka, usiadłam bliżej tego pana i zapatrzyłam się
w płynącą rzekę.
Nieznajomy nagle zapytał: - Do kogo
przyjechałaś na wakacje?
- A skąd pan wie, że ja przyjechałam?
-Bo byś wiedziała gdzie tu można, a
gdzie nie wchodzić do rzeki.
- Przyjechałam do cioci Bernadety
Dubińskiej.
Nagle obcy jakby się poruszał się
zaczął niecierpliwie przecierać chusteczką okulary. Spojrzałam na jego
twarz i pod prawym okiem dostrzegłam
myszkę.
- O Boże! -Szepnęłam cicho, - wróżba
się spełniła. Udałam, że złapał mnie
gwałtowny ból brzucha.
Nieznajomy wziął mnie pod ramię i
powiedział: -No to Ci pomogę dojść do
cioci, bo widzę, że zbladłaś, dziecko.
Akurat ciocia karmiła kury. Widząc
mnie a właściwie tego pana, złapała się
za serce i krzyknęła:
-Boże mój, Piotr!
Okazało się, że był jej wielką miłością.
Od kilkunastu lat był wdowcem, wrócił
z Kanady i dziś samotnie spędza urlop
w okolicy. Nie wiedział, że ciocia tu
mieszka, aż trafił na mnie. Do końca wakacji Piotr zdążył oświadczyć się cioci,
która po ślubie wyjechała do Kanady,
mnie zapisując swój domek nad rzeką,
który po kilkudziesięciu latach sprzedałam i wyjechałam do Częstochowy.

11.

Piękno przyrody
Patrzę przez okno, na mój ogród
W nim tak jest cicho, tak bezgłośnie
Tam malwy chylą swe kielichy
Tam herbaciarnia różą rośnie.
Od tych kwiecistych zórz rozjaśnień
Piękno, aż oddech mój wstrzymuję
I tylko ptak gdzieś na gałęzi
Swą smutną pieśń tam wyśpiewuje
I ogród jakby nagle ożył.
Na kwiatach rosa lśni perliście
Wiatr kwiaty swym podmuchem gładzi
Jak w dzikim tańcu, drżą ich liście
Niebo wnet chmurą się okryło
I każde drzewo drży pod deszczem
Ulewa wnet otuli ogród
I... ukołysze swym szelestem.
Wanda Sowińska

■ Wanda Sowińska

Filharmonia Częstochowska zaprasza

Letni Jurajski Festiwal Muzyczny
Filharmonia Częstochowska
zaprasza na kolejne koncerty
w ramach Letniego Jurajskiego
Festiwalu Muzycznego. W najbliższe
lipcowe
soboty
muzycznym uniesieniom będzie można się oddać
w Browarze na Jurze w Zawierciu i w Zamku w Bobolicach.

częstochowian w Powstaniach
Śląskich. Drugie wydarzenie w ramach Festiwalu odbyło się już na
turystycznym szlaku w Podlesicach, w miejscu kultowym dla
wspinaczy, czyli Trafo Base Camp.
Tam 3 lipca utworami Astora Piazzolli zachwycił publiczność zespół
w składzie: Siergiej Wowkotrub
– skrzypce, Alicja Miruk-Mirska

do jurajskiego Olsztyna, gdzie
w zabytkowym Kościele św. Jana
Chrzciciela kwartet w składzie:
Alicja Miruk-Mirska – skrzypce,
Siergiej Wowkotrub – skrzypce,
Malwina Kęsicka – altówka, Adam
Klocek - wiolonczela, zaprezentowali Mozartowskie divertimenta
oraz jeden z najsłynniejszych
utworów w dorobku wiedeńskiego klasyka, serenadę Eine
kleine Nachtmusik.

Kolejne koncerty przed nami

zdj. materiały prasowe

Festiwal zainaugurowany został 26 czerwca na Starym Rynku
w Częstochowie Koncertem
w 100-lecie Trzeciego Powstania
Śląskiego w wykonaniu Orkiestry
Kameralnej Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama
Klocka oraz z udziałem Juliusza
Sętowskiego, którzy przybliżył
zgromadzonym temat udziału

– skrzypce, Tomasz Ptak – altówka, Adam Klocek – wiolonczela, prowadzenie, Jan Kołacki
– kontrabas oraz bandoneonista
Klaudiusz Baran (artysta wszechstronny, także akordeonista,
rektor Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina). 10 lipca częstochowscy filharmonicy zawitali

17 lipca Filharmonia Częstochowska zaprasza do Browaru
na Jurze w Zawierciu na koncert
Classic & Gypsy, który wykona
kwintet: Siergiej Wowkotrub
- skrzypce, Wojciech Rot –
skrzypce, Tomasz Ptak - altówka,
Adam Klocek – wiolonczela, prowadzenie, Krzysztof Rajczyk
– kontrabas. Początek o godz.
19:00. 24 lipca w Zamku w Bobolicach odbędzie się z kolei występ
kwartetu wiolonczel Four Cellos
w składzie: Adam Klocek – wiolonczela, prowadzenie, Emilia
Sługocka – wiolonczela, Siergiej
Rysanow – wiolonczela, Zofia Kulisiewicz – wiolonczela. Początek
również o godz. 19:00. Wstęp na
te wydarzenia jest wolny. Obowiązywać będą nadzwyczajne warunki uczestnictwa w koncertach:

zdj. materiały prasowe

zasłanianie
nosa
i ust, dystans, dezynfekcja, ograniczona
liczba słuchaczy.

O Festiwalu
Letni Jurajski Festiwal Muzyczny to
nowa
propozycja
w kalendarium Filharmonii
Częstochowskiej. Pomysł
zrodził się z potrzeby kontaktu
z publicznością (po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi) oraz chęci
połączenia różnorodnych w charakterze propozycji muzycznych
w wykonaniu filharmonijnych
zespołów kameralnych oraz Orkiestry i Chóru Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
z wrażeniami turystyczno–krajoznawczymi. -Festiwalowe kon-

zdj. materiały prasowe

certy rozmieściliśmy na pięknym
turystycznym szlaku Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bobolice,
Ogrodzieniec, Olsztyn, Podlesice,
Zawiercie - to tylko niektóre z lokalizacji, w których damy Państwu
okazję do spotkania z pięknem
muzyki otoczonej nie mniej piękną
jurajską przyrodą. Na wydarzenia
zapraszamy we wszystkie soboty
lipca i sierpnia – zachęca Filharmonia.
■ Paula Nogaj
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Rewolucyjny pomysł

Alimenty dla ofiar wypadków
Zdjęcie Marcina Radzimowskiego obiegło całą Polskę.
Chyba każdy kojarzy ratownika
trzymającego
w
ramionach niespełna trzyletniego chłopca. Wraz z dwójką
rodzeństwa został bez rodziców. A wszystko przez błąd
pijanego kierowcy, który nawet
nie powinien prowadzić samochodu. W związku z tą sytuacją
rząd zamierza wprowadzić
zmiany w przepisach.

- Chcę z całą mocą powiedzieć,
że przystąpimy bardzo szybko
także do prac legislacyjnych,
które będą bardzo jasno określały odpowiedzialność osób prowadzących pojazd pod wpływem
alkoholu. – poinformował premier Mateusz Morawiecki.
W związku z tragicznym wypadkiem, jaki miał miejsce w
Stalowej Woli w minioną sobotę, rozpoczynają się prace nad
zmianą przepisów. Przekształcenia jakie zamierza wprowadzić

rząd mają chronić tych, którzy
zostali najbardziej poszkodowani
w wypadkach drogowych.
- W roku 2020 użytkownicy
dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem
alkoholu uczestniczyli w 2 540
wypadkach drogowych (10,8%
ogółu wypadków), śmierć w nich
poniosło 327 osób (13,1% ogółu
zabitych), a 2 723 osoby odniosły
obrażenia (10,3% ogółu rannych).- podają statystyki policji.

Mimo coraz częstszych kampanii na rzecz rozsądnej jazdy
nadal zdarzają się sytuacje z makabrycznymi skutkami. Jedną z
nich jest właśnie sprawa ze Stalowej Woli. Tragiczna historia
osieroconych dzieci stała się
zapalnikiem do wprowadzenia
zmian. - To będzie odpowiedzialność nie tylko karna, ale to
będzie odpowiedzialność polegająca na tym, że takie osoby
będą zobowiązane do płacenia
alimentów osobom, które pozostały przy życiu- osobom z rodziny, osobom poszkodowanym.
Chodzi o to, żeby wszyscy Polacy
mieli jasność, że osoba, która pod
wpływem alkoholu wsiada za
kółko, to potencjalnie ktoś, kto
może doprowadzić do zabicia innych osób - powiedział cytowany

przez PAP premier Mateusz Morawiecki.

i są zawsze otwarte dla moich pracowników i dla gości. Myślę, że jestem osoba pozytywną i moją ciepłą aurę przekazuję ludziom. Oni
mi wierzą i ufają, co daje mi mobilizacje do dalszego działania.

nagerów, mam kierowników, którzy zarządzają poszczególnymi
działami firmy.

Problem pijanych kierowców
nie jest znany od dziś. Ludzie
decydujący się na jazdę w stanie
upojenia muszą liczyć się z konsekwencjami. Zmiany w przepisach mają na celu zapewnienie
opieki dla osób, które w wyniku
tragedii zostają bez środków finansowych. Jeśli przepisy wejdą
w życie kierowcy będą musieli
płacić alimenty osobom poszkodowanym i osobom z rodziny
ofiar wypadku. Ponadto rząd
zamierza wprowadzić przepis,
który pozbawiałby mienia kierowców, decydujących się na
jazdę pod wpływem alkoholu.
■ Natalia Lewandowska

10-lecie Hegelmann Transporte Sp. z o.o.

zdj. Hegelmann Poland

ulicy Kawiej w Częstochowie. Jednak dzięki zaangażowaniu i ciężkiej
pracy niewielkiego zespołu, do którego również należałem, osiągnęliśmy sukces. Obecnie działamy już
w całym kraju jako ważna część
międzynarodowej grupy. Posiadamy swoje centra logistyczne w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i we
Wrocławiu - mamy w planach
otwieranie kolejnych.

Hegelmann Transporte Sp.
z o.o. 8 lipca świętował jubileusz
10-lecia
swojego
istnienia na rynku. Firma powstała
w
1998
roku
w Niemczech, a obecnie jest
częścią
międzynarodowej
grupy zlokalizowanej w 17 krajach na świecie. W Polsce
tworzenie oddziału Hegelmann
Group
zostało
powierzone Fedirowi Yurkevychowi, obecnemu prezesowi
Hegelmann Transporte. Historia jego kariery jest
naprawdę bardzo ciekawa, ponieważ pracę zaczynał jako
kierowca ciężarówek.

Teresa Szajer: Dzień Dobry, proszę
nam powiedzieć, dlaczego wybrał
pan Częstochowę na siedzibę
swojej firmy?
Fedir Yurkevych: Prawda jest taka,
że to moja mama, osoba bardzo
wierząca pokazała mi Częstochowę i Jasną Górę. Były to czasy, gdy
wyjeżdżaliśmy do Polski, aby zarobić dodatkowe pieniądze, np. jeździliśmy zbierać truskawki.

TS: W ciągu dziesięciu lat pana
firma stała się jedną z największych firm transportowych w Polsce. Jak to się panu udało?
FY: Ten sukces należy do ludzi - zawsze stawiałem i stawiam na ludzi.
Drugą ważną sprawą jest to, że
znam prace kierowcy od podstaw.
Sam bowiem byłem wiele lat kierowcą - znam ich problemy oraz
ich potrzeby. Znając pracę od podstaw, łatwiej jest zarządzać firmą.
TS: Słyszałam od pana pracowników, że jest pan bardzo ciepłą
i empatyczną osobą, czy jest pan
zdziwiony taką opinią?
FY: Drzwi mojego gabinetu były

zdj. Hegelmann Poland

„Znając pracę od podstaw,
łatwiej jest zarządzać firmą”

TS: Ilu zatrudnia pan kierowców
na chwilę obecną?
FY: W pierwszym roku działalności zatrudniałem dziesięciu kierowców, później siedemnastu, następnie dwudziestu dwóch. Obecnie to jest 2 500 kierowców i 500
osób w biurze.
TS: Trzy tysiące osób… Jak pan
zarządza tak ogromną firmą?
FY: Oczywiście musiałem stworzyć system zarządzania spółką.
Mam swoich zastępców, mam ma-

TS: Jakie plany na najbliższą przyszłość?
FY: Przede wszystkim zwiększenie
taboru do dziesięciu tysięcy. Powstanie również serwis na granicy
oraz monitorowany parking. Bardzo zależy mi, aby pracownicy zatrudnieni w Hegelmann Transporte byli doceniani. Zależy mi również na stałym polepszaniu warunków ich pracy. Ludzie są naszą siłą,
którą nie sposób przecenić. Tylko
dzięki zgranemu zespołowi możemy odnosić sukcesy…
TS: Dziękuję za rozmowę.

TS: I dlatego wrócił pan po latach
do Częstochowy ...
FY: Tak, w Częstochowie mieszkam już dwa lata. Tu urodziła się
również moja córeczka. Jednak początki były ciężkie. Zaczynaliśmy
10 lat temu w małym biurze na

Miniony rok był wyjątkowo udany dla Hegelmanna - wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie
11 proc. w porównaniu do roku 2019. Tym samym spółka znalazła się na szczycie 26. Rankingu Firm TSL
w kategorii uwzględniającej podmioty wskazujące transport drogowy jako główny deklarowany rodzaj
działalności. Jest to niewątpliwie imponujący wynik, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności,
w jakich w 2020 roku funkcjonowała branża, której także nie ominął ogólnoświatowy kryzys. 
zdj. Hegelmann Poland

Więcej informacji o Hegelmann Poland na https://www.hegelmann.pl/
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Parkowanie na chodniku

Jaki grozi za to mandat?
Gdy brakuje wolnych miejsc, kierowcy czasami decydują się na
parkowanie niezgodne z przepisami – na przykład pozostawiając
pojazd na chodniku. W ten sposób utrudnia się korzystanie
z niego pieszym. Za takie zachowanie grozi mandat…
Kiedy dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku? Gdy zatrzymujemy się na nim kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza
2,5 t. To jednak nie wszystko. Możemy zaparkować w ten sposób pod
warunkiem, że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych
jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m, a ponadto
pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. Jeżeli spełnione są dwa pierwsze wymienione warunki, dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi
jezdni całego pojazdu. Dotyczy to tylko pojazdów osobowych o DMC
do 2,5 t, motocykli, motorowerów, rowerów i wózków rowerowych. Nie
wskazane powyżej pojazdy mogą być umieszczane w całości na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi
(wówczas DMC tego pojazdu również nie może być większe niż 2,5 t).
Nie stosując się do tych przepisów, narażamy się na mandat w wysokości 100 złotych i 1 punkt karny.
■ Paula Nogaj

Wybrane samochody na dzień 16 lipca 2021
KIA SPORTAGE
1.6 E, rok prod. 2017,
gwarancja, kraj., I-wł.,
serwisowany,

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł.,
serwisowany,
rok prod. 2017

74.900 zł

78.900 zł

SKODA OCTAVIA
1.6 D, kraj.,rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

44.900 zł

139.900 zł

MERCEDES GLA 180
1.6 E, zakup w 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
F-VAT

OPEL ASTRA V
1.6 D, kraj., I-wł.,
serwisowany,
rok prod. 2017

117.000 zł

43.900 zł

MINI COOPER
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys.
km, kraj.,I-wł., gwarancja

TOYOTA AVENSIS
1.8 E, rok prod. 2016,kraj.,
I-wł., serwisowany, F-VAT

69.900 zł

53.900 zł

AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł., 

62.700 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2015, navi, 
57.900 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010, 
44.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,
czujniki, 
89.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 
7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C3 1.4 E+LPG, rok prod. 2008, 
10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
CITROEN NEMO 1.4 D, rok prod. 2009, 
9.200 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 
17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 
16.900 zł
HONDA JAZZ 1.3 E, rok prod. 2002, 
6.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,
serwisowany, rok prod. 2017, 
68.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 
11.200 zł
MERCEDES A180 2.0 CDI, rok prod. 2010, 
14.900 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003, 
16.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
166.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 E, 4x4, automat, rok prod. 2008, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT, 
169.900 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005, 
6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009, 
12.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 
64.200 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012, 

28.200 zł

OPEL VECTRA 1.9 D, rok. prod. 2006, 

10.900 zł

RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004, 

7.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019, 

58.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT, 

TOYOTA YARIS 1.4 E, rok prod. 2008, kraj., 

59.900 zł
9.900 zł

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

28.900

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

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

69.500 zł

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

69.900 zł

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

56.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 

59.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900zł

VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015, 

63.900zł

VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010, 

17.900 zł

VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM, 

39.900 zł

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

6.900 zł

14.

ogłoszenia
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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

Działka budowlana 922 m2
(20x46m)
Aleksandria, ul. Gościnna
obok. DINO. Prąd, wodociąg,
bud. gosp-mieszk. murowany
w 1969r, 300 m do pętli MPK.
Wznowione granice, nowe
ogrodzenie od drogi.
70 tys. zł. Bez pośredników
Tel. 795-525-997

SPRZEDAM
O Adapter BAMBINO, 50 zł,
tel. 697 272 102

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

O Antyki – francuski komplet z 1896 r.:
Biblioteczka + komoda z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna
renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

O Białe kamienie - ozdobne,
do ogrodu, worek 20 kg/16 zł
- Częstochowa, tel. 508 747 290

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

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p , Trabant , Wartburg , Zaporożec , Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne
tel. 608 097 274

O Dostawczaka z PRL-u zadbanego
sprawnego kupię - Żuka , Nysę ,
Tarpana tel. 608 097 274

O Motocykl , motorower z PRL-u kupię
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK ,
KOMAR , MZ , motorynka i inne
tel. 608 097 274

O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzywany lub z minimalnym przebiegiem ,
zapomniany zastaly w garazu
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
O SPRZEDAM samochód Matiz z 2002
roku, tel. 34 362 94 27

O SPRZEDAM Renault Koleos 2009,
4x4, przebieg 106 000 km.
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

O Częstochowa (dzielnica: Dźbów)
cena: 1 300,00 pln powierzchnia:
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

O Wynajmę działkę pod działalność gospodarczą, 1 zł za metr kwadratowy,
na terenie Częstochowy, mieszkanie
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane,
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

O Wynajmę działający od 30 lat sklep
monopolowo-spożywczy 24h na
ul. Garibaldiego. Częstochowa,
tel. 531 186 403

O Wynajmę m3 50m2, i piętro

umeblowane, gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570

O Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27
SPRZEDAM
O Działka budowlana o pow. 2087 m2,
wszystkie media: woda, gaz,
prąd w skrzynce energetycznej
z przydziałem mocy na 25 A,
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

O Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha.
Dojazd z dwóch stron. Idealny
na działalność. Tel. 606 875 401

O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

O Mieszkanie M4 po modernizacji
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena:
299000 zł. Tel. 504 132 951

O Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer.
40–45 M w Częstochowie, ul. Juranda
40/44. Tel. 887 627 682

O Grunty rolne 0,8911 ha w Wysoka
Lelowska / gmina Żarki, cena:
30 000 - do negocjacji,
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

O Działka budowlana - Częstochowa
(Raków),cena: 310 000pln
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

O Działki budowlane w centrum
Miedźna. Tel. 601 412 688

KUPIĘ
O MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na
I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040

- 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.
Tel. 798-258-531

O Część do chevroleta captive.
Czujnik stopu. Nowy. Made in USA.
Tel. 501 779 441

O Drewno kominkowe - opałowe
worki: 8-15 zł rozpałkowe brzoza
- dąb - sosna, tel. 665 863 191

O Drzwi białe pokojowe, dwie pary:
wejściowe i harmonijkowe.
Tel. 501 109 822

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

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

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

O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,
tel. 697 272 102

O Kask ochronny - b.dobry
- tel. 697 272 102

O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE
TREVISO, b.dobra, 200 zł,
tel. 697 272 102

O Kożuch męski na wzrost 170 cm,
tel. 34 362 94 27

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

O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki)
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 +
pilot; telefon komórkowy Samsung + ładowarka; tel. 530 485 377

O Lodówka mastercook duża,
biała. Tel. 721 390 993

O Lodówka ardo – wys. 141 cm,
sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665

O Lustro łazienkowe – o wym.
70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

O Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

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

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

O Meble młodzieżowe „norweskie”
w dobrym stanie. Szafa, regał z 4 półkami, szafka z 3 szufladami, nad szafką z szufladami jest regał z 2 półkami,
biurko nad biurkiem półka, stolik nocny, stolik pod komputer. Cz-wa, tel.
508 747 290

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

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

O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

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

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki
2x25W + głośnik basowy,
300 zł, tel. 697 272 102

O Rower Cobran Shimano
- tel. 697 272 102

O Serwis obiadowo-kawowy: (6-osobowy) z kamionki ciemny brąz;
-z duralxu; tel. 504 230 153

O Skóra futrówka świńska,
tel. 790 819 855

O Sofa - mało używana,rozkładana.
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik
na pościel. Tel. 792 617 695

O Telefon OPPO A12, czarny,
zakupiony w salonie.
Częstochowa, tel. 503 775 955

O TV LED 40 cali samsung 3-D
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

O TV LCD 32 cale funai.
Tel. 721 049 100

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

O Toaleta kompaktowa - kompletna typu
warszawskiego, wyjście od dołu.

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

O Wanna metalowa – używaną w b.
dobrym stanie, o wym.

170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

O Węgiel ekogroszek luzem i workowany z dostawą pod podany adres
na terenie Częstochowy i okolic .
Tel. 601 495 165

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 1500 zł,
tel. 697 272 102

PRACA

DAM PRACĘ
O Praca w Radomsku – Operator wózka widłowego z UDT lub Operator
produkcji. Więcej informacji:
663 330 218

O Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy szlifierza
tel. 601 505 520

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

O Firma Tacho poszukuje pracownika
do serwisu tachografów
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny
popołudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

O Podejmę pracę pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki,
itp. Tel. 536 512 396

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

O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44,
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody, posesje,
porzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

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

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

sport
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Superpuchar Polski

Raków Częstochowa vs. Legia Warszawa

fot. Grzegorz Misiak

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa
vs. Sparta Wrocław
Raków Częstochowa wrócił z drugiego
letniego obozu przygotowawczego
i już w najbliższą sobotę powalczy
z Legią Warszawa o Superpuchar
Polski. Spotkanie rozpocznie się
o godz. 20:00 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w stolicy.
Przypomnijmy, że Superpuchar Polski organizowany jest z przerwami od 1983 roku.
W rywalizacji biorą udział Mistrzowie Polski
oraz Zdobywcy Pucharu w danym roku.
W tej edycji o trofeum zawalczy Raków
Częstochowa i Legia Warszawa. Transmisję
z tego wydarzenia poprowadzi telewizja

Polsat Sport. Czerwono-Niebiescy przez
dziesięć dni szlifowali formę w Austrii, gdzie
rozegrali trzy mecze kontrolne. Zgrupowanie w Kaprun odbyło się w ramach kolejnego etapu przygotowań do nadchodzącego
sezonu 2021/2022. - Przyjechaliśmy tutaj,
by ciężko trenować i przygotować się, ponieważ mamy wiele meczów w nadchodzących dwóch miesiącach. To będzie sporo
spotkań w krótkim czasie i potrzebowaliśmy tego - mówił nowy obrońca Rakowa
Milan Rundić. Czerwono-Niebiescy wrócili
do treningów na miejscu w miniony wtorek,
rozpoczynając tym samym ostatnie przygotowania do sobotniego spotkania o Superpuchar Polski z Legią Warszawa.

Mistrzostwa Polski

zdj. CKS Budowlani

Złoto dla Oliwiera Mutwila

W Piasecznie odbyły się Mistrzostwa
Polski w biegach na dystansie 5000 m.
Zawodnicy rywalizowali w kategoriach
U-20 i U-23. W sportowych zmaganiach
udział wzięli również zawodnicy i zawodniczki CKS Budowlani. W ostatniej
z wymienionych kategorii złoto wywalczył Oliwier Mutwil.
- Oliwier w gronie ponad 30 zawodników
od samego początku kontrolował rywalizację biegnąc w okolicach 8-10 miejsca.
W miarę upływu dystansu Oliwier przesuwał się systematycznie do przodu.
Ostateczne rozstrzygnięcie tego współ-

zawodnictwa rozegrało się na ostatnim
okrążeniu, które Oliwier pokonał zdecydowanie najszybciej z całej stawki rywali,
wygrywając w czasie 14:20,05 min i poprawiając rekord życiowy o ponad 55 sekund
– relacjonuje klub i dodaje - ostatni kilometr
zawodnik CKS pokonał w nieprawdopodobnym tempie, bo w 2:40 min! Oliwier na
te mistrzostwa przyjechał bezpośrednio ze
zgrupowania sportowego w Jakuszycach.
Jest to już piąty medal, a trzeci złoty w tym
roku jaki zawodnicy CKS wywalczyli w Mistrzostwach Polski. W rywalizacji kobiet
w kategorii U 20, 13. miejsce zajęła Ewa
Bambynek w czasie 19:26,90

25 lipca Eltrox Włókniarz Częstochowa
wznowi ligowe rozgrywki po dłuższej
przerwie. Zmierzy się wtedy w meczu
wyjazdowym z Betard Spartą Wrocław.
Podczas ostatniego spotkania podopieczni
szkoleniowca Piotra Świderskiego przegrali 39:51 z drużyną Moje Bermudy Stalą

Gorzów. Obecnie znajdują się na 5 miejscu
w tabeli ligowej, mając na swoim koncie
14 punktów. Tyle samo ma na swoim koncie
Fogo Unia Leszno, znajdująca się pozycję
wyżej. Miejsce trzecie zajmuje aktualnie
Motor Lublin, miejsce drugie Moje Bermudy Stal Gorzów a na miejscu pierwszym
znajduje się najbliższy rywal biało-zielonych
– Betard Sparta Wrocław.

Żużel

Leon Madsen wicemistrzem Europy
Czwarta i ostatnia runda rywalizacji
o tytuł indywidualnego mistrza Europy
zakończyła się w Rybniku zwycięstwem
Leona Madsena. W klasyfikacji końcowej Tauron SEC 2021 Duńczyk,
reprezentujący barwy Eltrox Włókniarza
Częstochowa zajął drugie miejsce, zdobywając tym samym tytuł wicemistrza
Europy.
Mikkel Michelsen, który zdobył mistrzostwo w tej rywalizacji, miał nad Leonem
Madsen zaledwie dwa punkty przewagi
w klasyfikacji generalnej. Eltrox Włókniarz
Częstochowa podkreśla, że z bardzo dobrej
strony zaprezentował się podczas zawodów
także drugi z żużlowców Eltrox Włókniarza
Częstochowa, Bartosz Smektała. Niestety
zabrakło mu mocy w samej końcówce,
czego skutkiem była przegrana w biegu dodatkowym o utrzymanie się w cyklu Tauron
SEC na przyszły sezon. - Leon Madsen przez
całe zawody prezentował znakomitą prędkość na dystansie. Jedyną wpadkę kapitan
biało-zielonych zanotował w czwartej serii
startów, gdy nie był w stanie nawiązać
rywalizacji z przeciwnikami. Prawdopodobnie ten moment okazał się kluczowym
w kontekście rywalizacji o złoty medal.
Mimo to, Leon Madsen po raz kolejny udowodnił, że znajduje się w ścisłej, światowej
czołówce. Duńczyk ma na swoim koncie
najwięcej zwycięstw w poszczególnych rundach prestiżowego cyklu – poinformował
częstochowski klub i zaznaczył, że jest zadowolony ze świetnej postawy drugiego
z biało-zielonych reprezentantów, Bartosza
Smektały. - Wychowanek leszczyńskiej Unii
wywalczył bezpośredni awans do biegu
finałowego. W nim jednak nie znalazł sposobu na wydarcie choćby jednego punktu.
W konsekwencji popularnemu Smykowi
przyszło stoczyć jeszcze jedną batalię –
o utrzymanie się w cyklu Tauron SEC na
przyszły sezon, bowiem po zakończeniu
sobotnich zawodów miał na swoim koncie
tyle samo punktów co Daniel Bewley. Gwa-

rancję startów w kolejnym roku otrzymuje
tylko czołowa piątka klasyfikacji generalnej.
Niestety, w biegu dodatkowym Bartosz
Smektała musiał uznać wyższość młodego
Brytyjczyka – dodał Włókniarz. W przyszłym sezonie do rywalizacji o mistrzostwo
Europy staną na pewno Mikkel Michelsen,
Leon Madsen, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki
oraz Daniel Bewley. W sobotnich zmaganiach zawodnikiem rezerwowym był Jakub
Miśkowiak – junior Eltrox Włókniarza
Częstochowa. Nie zapunktował jednak
w żadnym z dwóch wyścigów.

4. runda SEC w Rybniku:
1. Leon Madsen 14 (3,3,2,0,3,3) +2.
miejsce w barażu + 1. miejsce
w finale
2. Mikkel Michelsen 14 (3,2,3,2,2,2) +1.
miejsce w barażu + 2. miejsce
w barażu
3. Patryk Dudek 13 (3,2,3,1,3,1) + 3.
miejsce w finale
4. Bartosz Smektała 12 (3,3,2,3,1,0) + 4.
miejsce w finale
5. Siergiej Łogaczow 10 (2,2,2,3,1) + 3.
miejsce w barażu
6. David Bellego 9 (2,1,0,3,3) + 4.
miejsce w barażu
7. Robert Lambert 9 (1,3,1,1,3)
8. Piotr Pawlicki 7 (0,3,3,1,t)
9. Nicki Pedersen 7 (2,0,1,2,2)
10. Daniel Bewley 6 (0,1,3,0,2)
11. Patrick Hansen 6 (0,1,1,2,2)
12. Rune Holta 4 (t,1,d,3,w)
13. Vaclav Milik 4 (1,0,2,1,0)
14. Timo Lahti 4 (1,0,0,2,1)
15. Andrzej Lebiediew 4 (1,2,1,d,0)
16. Kai Huckenbeck 3 (2,0,0,0,1)
17. Jakub Miśkowiak 0 (0,0)
18. Wiktor Trofimow jr 0 (0)
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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