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Ruszył czwarty nabór wniosków do programu „Mój Prąd”. Wsparcie finansowe obejmie
teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), ale także magazyny energii
i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie
z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet ponad
20 tys. złotych.
Wiele nowości
Nowa edycja istniejącego od
2018 r. programu „Mój Prąd”,
którego głównym celem jest
zwiększenie w Polsce produkcji
energii elektrycznej z domowych mikroinstalacji
fotowoltaicznych, znacznie różni się od
trzech poprzednich. Tym razem
bardzo duży nacisk został położony na wzrost autokonsumpcji

energii wytworzonej z własnych
paneli PV poprzez jej magazynowanie oraz precyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem.
Nowością jest także wdrożony od
1 kwietnia nowy system rozliczeń dla prosumentów o nazwie
net-billing, polegający na wartościowym rozliczeniu energii
wyprodukowanej przez właściciela
mikroinstalacji fotowol-

taicznej w oparciu o wartość
energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Propozycje zawarte
w czwartej odsłonie programu
„Mój Prąd” skierowane są właśnie do tych prosumentów,
którzy z wyprodukowanej energii
elektrycznej będą rozliczać się
w nowym systemie net-billing.
■

Czytaj dalej na str. 3
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Dla małej częstochowianki
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Ruszył kolejny nabór do programu „Mój Prąd”

Ponad 1 mln zł
na operację nóżek

Ile można otrzymać
na panele słoneczne?

Mała mieszkanka Częstochowy potrzebuje naszej
pomocy! Zosia musi przejść
bardzo skomplikowaną operację
nóżek.
Niestety
problemem są – jak to
zwykle w takich sytuacjach
bywa – pieniądze. Jej najbliżsi potrzebują ponad
miliona złotych!

■

Być może nasi stali czytelnicy
już kojarzą małą Zosię. Kilka lat
temu również apelowaliśmy o
pomoc dziewczynce, która urodziła się z rzadką wadą zdarzającą
się raz na ćwierć miliona urodzeń
o nazwie bilateral fibular hemimelia. Jej nóżki były kompletnie
zdeformowane. Ratunkiem była
operacja, bez niej Zosia nigdy nie
mogłaby nawet samodzielnie stać.
Na szczęście dzięki pomocy ludzi
o wielkich sercach udało się zebrać potrzebne fundusze. Dzięki
dziesiątkom zabiegów i rehabilitacji w Paley Institute w USA
dziewczynka mogła dotychczas
chodzić tak, jak jej rówieśnicy.
Niestety przez jej wadę kości w
stopach, nóżki nie rozwijają się
tak, jak powinny. - W jednej nóżce
piszczel wypycha stopę na bok.
W drugiej stopa „ucieka” na bok
i do tyłu, układając się w „łódkę”.
Pogłębia się też różnica w długości nóżek, co grozi deformacją
całego ciała Zosi – informują
najbliżsi dziewczynki. Dlatego

konieczna jest pilnie kolejna operacja - trzeba zrobić korektę stóp i
wydłużyć obie nóżki. Będzie ona o
wiele bardziej skomplikowana niż
poprzednia. Bez niej skutki będą
nieodwracalne - wada postępuje
z każdym dniem! Leczenie w USA
będzie trwało 6-8 miesięcy, potem
4 miesiące intensywnej rehabilitacji, aby nauczyć Zosie ponownie
chodzić. Determinacji oraz siły
Zosi i jej rodzicom nie brakuje. Jedyna przeszkoda, która stanęła na
ich drodze to koszt operacji. Potrzeba bowiem ponad milion złotych! - Każda pomoc, każdy gest
jest na wagę złota. Każdą przyjmiemy z ogromną wdzięcznością
- dodają. Póki, co zbiórka idzie
bardzo powoli, pomagających jest
niewielu, a czas ucieka... Wszyscy,
którzy chcą wesprzeć Zosię,
mogą to zrobić za pośrednictwem
strony https://www.siepomaga.pl/
zosiabiecek

Zacznie funkcjonować od 16 maja

Okulistyka przy ulicy Bialskiej
wstrzymała przyjmowanie
pacjentów
Niepokojące wieści płyną z
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w
Częstochowie. Funkcjonujący
tam oddział okulistyczny zawiesił działalność. Wszystko
przez braki kadrowe. Przerwa
będzie krótsza niż początkowo zapowiadano. Pacjenci
będą ponownie przyjmowani
od 16 maja. - Nie ma się czego
obawiać. Oddział wkrótce będzie normalnie funkcjonował
– podkreśla Zbigniew Bajko w s k i ,
dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w
Częstochowie.
Oddział okulistyczny zawiesił
przyjmowanie pacjentów 20
kwietnia. - Niedawno decyzją
władz wojewódzkich zostały „połączone” - jak to zostało określone
- oddziały okulistyki szpitali przy
ul. PCK i Bialskiej, a w rzeczywistości zlikwidowany został oddział
przy ul. PCK. Dyrekcja szpitala i
władze wojewódzkie zapewniały,
że połączenie to usprawni obsługę
pacjentów, zapewni dostępność
usług dla częstochowian i de facto
północnej części województwa

śląskiego. Niestety jak się okazuje dziś, efektem tych działań
jest skutek odwrotny. Częstochowianie zostali pozbawieni opieki
okulistycznej w ogóle - alarmuje
radna Małgorzata Iżyńska.
Powodem zawieszenia oddziału
są braki kadrowe. Z pięciu zatrudnionych lekarzy, czterech zachorowało. - Większość personelu
rozchorowało się na Covid. Przy
okazji mamy też reorganizację
oddziału – przyznaje Zbigniew
Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. NMP w Częstochowie. Do normalnego funkcjonowania oddział
ma wrócić 16 maja. - Wszystkie
zabiegi, które były zaplanowane,
zostaną wykonane, ale z przesunięciem czasowym. Każdy
pacjent, który miał umówiony
zabieg, zostanie poinformowany
telefonicznie o delikatnej zmianie
daty. Lekarze będą wykonywać
więcej zabiegów dziennie, aby
zniwelować zaległości. Nie ma się
czego obawiać. Oddział wkrótce
będzie normalnie funkcjonował
– zapewnia Zbigniew Bajkowski,
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Energia ze słońca
Łączny budżet trzech poprzednich edycji programu „Mój Prąd”
wyniósł ponad 1,8 mld zł. W ich ramach wpłynęło aż 444 tys. wniosków od osób indywidualnych
chcących produkować prąd ze
słońca. Według ocen ekspertów,
w 2021 r. już 1,5 proc. energii
elektrycznej
wyprodukowanej
w Polsce pochodziło z fotowoltaiki. - Ogłoszony czwarty nabór
nie tylko zwiększy udział fotowoltaiki w miksie energetycznym
Polski, ale przede wszystkim
przyczyni się do znacznie wyższego poziomu magazynowania
energii elektrycznej z domowych
paneli PV, a przez to – do większej i bardziej racjonalnej jej autokonsumpcji przez prosumentów
– informuje Narodowy Fundusz
Zdrowia i Gospodarki Wodnej.
Kto i na co otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGW?
Czwarty
nabór
wniosków
w programie „Mój Prąd” jest prowadzony w trybie ciągłym. Program w nowej odsłonie nadal
adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę
kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), ale obecnie – poza
dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej (paneli
PV) – można również uzyskać finansowe wsparcie na nowe komponenty. Dotacja z NFOŚiGW
obejmie bowiem urządzenia do
magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio
u prosumenta, dzięki którym sieć
elektroenergetyczna przestanie
być „wirtualnym magazynem
energii”. Dodatkowo można uzyskać dofinansowanie do urządzeń
umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią
elektryczną. Kwalifikowane do
dofinansowania mają być następujące koszty: zakup, transport
i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym
oprzyrządowaniem) oraz zakup,
transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania
wytworzoną energią.
Główne założenie programu
„Mój Prąd” w wersji 4.0 jest takie,
aby prosumenci mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni
w gospodarowaniu energią, którą
sami wyprodukują w swoim domu
z własnej instalacji fotowoltaicznej.
Czwarta edycja ma zatem prowadzić do wzrostu konsumpcji energii
elektrycznej przez jej wytwórców
i jednocześnie tak racjonalizować
cały proces produkcji, by zapewnić
stabilność sieci elektroenergetycznej. Umożliwią to systemy
pozwalające na krótkookresowe
magazynowanie energii w cieple
lub poprzez wykorzystanie procesów elektrochemicznych.
W ramach programu „Mój Prąd”
w edycji czwartej będzie można
otrzymać do 4 tys. zł jeśli inwestycja obejmie tylko instalację

PV (jedynie panele, które są nieodzownym elementem wniosku).
Jednak NFOŚiGW proponuje, aby
wnioskodawcy decydowali się na
dodatkowe elementy, tworzące
bardziej efektywny zestaw domowej instalacji fotowoltaicznej,
umożliwiający
magazynowanie
wytworzonej energii (w bateriach
lub cieple) oraz jej możliwie dużą
autokonsumpcję. Przy zainwestowaniu od razu w kilka elementów,
dotacja do paneli wzrośnie do 5
tys. zł, a dofinansowanie do pozostałych, zintegrowanych urządzeń
ma być następujące: magazyn
ciepła (do 5 tys. zł), magazyn
energii (do 7,5 tys. zł), system zarządzania energią (do 3 tys. zł).
Łącznie dotacja z NFOŚiGW może
zatem wynieść nawet 20,5 tys. zł,
przy intensywności dofinansowania dla każdego z elementów
do 50% kosztów kwalifikowanych.
Nowy system rozliczeń dla prosumentów
Co istotne, czwarta edycja programu „Mój Prąd” jest przeznaczona dla osób fizycznych, których
mikroinstalacja
fotowoltaiczna
zostanie podłączona do nowego
systemu rozliczeń net-billing,
a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów
(tzw. net metering) – jednak pod
warunkiem przejścia na nowy
system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. Osoby, które od
1 kwietnia stały się prosumentami, nie będą już rozliczały się
w ramach bilansowania ilościowego z wyprodukowanej energii,
tak jak to było dotychczas, lecz
będą ją sprzedawać. Pieniądze uzyskane ze zbycia nadwyżek energii
elektrycznej trafiać będą do tzw.
depozytu prosumenckiego. Z niego
będzie można płacić za energię
pobieraną z sieci w czasie, kiedy
okresowo domowa mikroinstalacja
fotowoltaiczna będzie jej produkować za mało.
Dodatkowo finasowaniem zostaną objęci wnioskodawcy, którzy
z własnej inicjatywy postanowią
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z już funkcjonującą fotowoltaiką
przejść na system rozliczania net-billing.
Nie zmieni się sytuacja osób, które
nadal chcą użytkować domową
fotowoltaikę na starych zasadach
rozliczeniowych. Dotychczasowi
prosumenci, jak również ci, którzy
stali się nimi do 31 marca (złożyli
kompletne i poprawne zgłoszenie
do Operatora Sieci Dystrybucyjnej
o przyłączenie mikroinstalacji do
sieci) będą się rozliczać za pomocą
tzw. net-meteringu, który wykorzystuje system opustów. W tym rozwiązaniu za jedną jednostkę energii
wprowadzoną do sieci prosument
może pobrać za darmo 0,8. Przy
większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 do 0,7. Ze starego
systemu będzie można korzystać
jeszcze przez najbliższe 15 lat.
Tak jak w poprzednich edycjach
programu „Mój Prąd”, nadal
możliwe jest połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione
do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji
z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. W przypadku
wcześniejszego
skorzystania
z ulgi termomodernizacyjnej,
prosument powinien doliczyć
dofinansowanie do podstawy
opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym
w przyszłym roku.
Budżet na realizację czwartej
edycji programu „Mój Prąd” ma
wynieść 350 mln zł. Po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi
jednak weryfikacja oczekiwań
rynku – po to, aby reagować
proporcjonalnie do potrzeb
i dostępnej alokacji środków.
Nabór będzie prowadzony do
wyczerpania przygotowanej puli
pieniędzy lecz nie dłużej niż do
22.12.2022 r. Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być
od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych
komponentów
(magazynów
energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli
ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych
odsłonach programu.
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Wspomnienie o Andrzeju Aniołku
Andrzej Aniołek – nauczyciel
akademicki, rehabilitant, trener,
ale przede wszystkim człowiek
zafascynowany otaczającym go
światem. Spełniając swe rozliczne zawodowe obowiązki, podążał przez życie, zafascynowany
przyrodą. Malarstwo pozwalało
mu realizować owo pragnienie.
Był amatorem, nakładającym
farbę na płótno w nietypowy
sposób, czynił to bowiem za pomocą szpachelki, jakby chciał w
ten sposób wygładzać niedoskonałości natury. Pory roku, osobliwości przyrody, wiejskie dworki
żyły w jego umyśle i na sztalugach,
a później oprawione w ramy. Samouk, amator w poszukiwaniu
artystycznego spełnienia, ciągle
goniący pomiędzy żeglarstwem,
siatkówką i lekkoatletyką, między
pracą w szpitalu, na uczelni i przy
sztaludze. Ukończywszy naukę
w liceum imienia Sienkiewicza,
podjął studia na warszawskiej
AWF, mając za kolegów znanych
sportowców – olimpijczyków. Tam
połknął bakcyla żeglarstwa, będąc
jednocześnie świetnym lekkoatletą – kadrowiczem, skaczącym
wzwyż ponad 2 metry. Pracę pedagogiczną rozpoczął w szkole
na warszawskiej Pradze, po czym

nieprzekonanych do pracy nad
swoimi słabościami. Sam będąc
mocno oddany nauczaniu oraz
szkoleniu, tego samego oczekiwał od podopiecznych.
Może czynił to za szybko? Może
zbyt wiele oczekiwał od siebie
i innych? Może…?
Przystojny, zawsze elegancki,
uprzejmy, ale nie wylewny.
U Niego trzeba było zasłużyć
na sympatię i pochwałę. Zaangażowany w wielu dziedzinach
życia był również niekonwencjonalnym fotografem i filmowcem.
Zawsze miał wsparcie w swojej
żonie Maryli z Bełtowskich oraz
rodzeństwie.
Dumny
ojciec
Agnieszki i Marcina, którym przybliżał życie i arkana sportu.
zakotwiczył w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Częstochowie.
Tutaj oprócz zajmowania się dydaktyką i treningiem udzielał się
w akademickiej Solidarności oraz
zasiadał we władzach uczelni.
Studentom
chciał
szybko
przekazać jak najwięcej tajników lekkoatletyki, siatkówki
i narciarstwa, a czynił to z niesamowitym zaangażowaniem,
nie uznając półśrodków – „albo
chcesz być najlepszy i rozwijać
się, albo cię nie ma”. Zmuszał

Dałeś nam miłe wspomnienia.
Maciej Hupa i Zbigniew Tyrek.
Msza święta w intencji:
O łaskę życia wiecznego
dla śp. Andrzeja Aniołka
w 30 rocznicę tragicznej
śmierci zostanie odprawiona na
Jasnej Górze
w Częstochowie
w kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej 02.05.2022 o
godzinie 17:30.
Na żywo msza święta na kanale
kanał YouTube Jasna Góra.
INFORMACJA - RODZINA

Pilna pomoc dla obywateli Ukrainy

Magazyny świecą pustkami
- Każdego wieczora
zastanawiamy się
nad zamknięciem
punktu.
Wiemy
jednak, że byłby to
ogromny cios dla
osób, które co rano
ustawiają się w kolejce, aby otrzymać
coś do jedzenia. Na
razie, więc trwamy.
Ale, jak długo uda
nam się w ten sposób
funkcjonować? - zastanawia
się
Magdalena Wink – Dziewiątkowska, która w naszym
mieście prowadzi punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
Początkowo wypełnione po
brzegi magazyny, teraz świecą
już pustkami.
Punkt przyjmowania i wydawania
darów dla uchodźców działa przy ul.
Nowowiejskiego 24, w lokalu udostępnionym przez posła Andrzeja
Szewińskiego. Zorganizowało go
stowarzyszenie
Demokratyczna
RP i częstochowska
grupa Strajku Kobiet. - Tak naprawdę
mieliśmy pomóc tylko
jednej rodzinie. Nagle
okazało się jednak, że
potrzeby są ogromne
– przyznaje Magdalena Wink – Dziewiątkowska. Po pierwszym
zrywie, strumień pomocy zaczął słabnąć. Każdego ranka zgłasza
się do nas około stu
osób. Często w trakcie
dnia musimy jechać na dodatkowe
zakupy, bo niezbędnych produktów
cały czas brakuje. Obecnie nasz
punkt funkcjonuje tylko dzięki
dwóm rodzinom oraz prywatnym
osobom, które co jakiś czas przynoszą drobne dary. Widok emerytek, które przynoszą na przykład
jedno opakowanie kaszy, czy ryżu,
naprawdę chwyta za serce. Wiemy,
że to mocno obciąża ich budżet,
a mimo to starają się pomagać na
tyle, na ile potrafią. Dla nas to naprawdę wiele znaczy. Aktywnie
w pomoc włącza się też Rotary
Club Częstochowa. Niestety tych
produktów wciąż jest za mało –
opowiada. - Każdego wieczora zastanawiamy się nad zamknięciem
punktu. Wiemy jednak, że byłby
to ogromny cios dla osób, które
co rano ustawiają się w kolejce,
aby otrzymać coś do jedzenia. Na
razie, więc trwamy. Ale, jak długo
uda nam się w ten sposób funkcjonować? – zastanawia się.
Z dnia na dzień jest bowiem coraz
trudniej. Dary rozchodzą się w
mgnieniu oka. - Jesteśmy więc zmuszeni szukać kolejny sponsorów
i prosić mieszkańców o pomoc –
mówi Magdalena Wink – Dziewiątkowska. Co najbardziej przyda się
w punkcie? Przede wszystkim jedzenie z długim terminem ważności
i podstawowe środki higieniczne.
Wszystko to można przynosić do

punktu przy ulicy Nowowiejskiego
24 od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00-18.00. Ubrania nie są
przyjmowane. Można również
wpłacić drobną sumę na konto stowarzyszenia Demokratyczna RP.
- W naszym punkcie zajmujemy się
nie tylko wydawaniem żywności,
ale także pośredniczymy w szukaniu pracy, mieszkań. Mamy też
zorganizowaną pomoc prawną, a
oprócz tego służymy pomocą psychologiczną. Jeśli zamkniemy nasz
punkt, te wszystkie formy pomocy
przestaną funkcjonować – podsumowuje.

Przy tej okazji przypominamy,
że obywatelkom/obywatelom
Ukrainy mającym numer PESEL
przysługuje pomoc finansowa
w wysokości 300 zł na osobę
z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność,
odzież, obuwie, środki higieny
osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W Częstochowie obsługą tego świadczenia zajmuje
się CCŚ przy ul. Jana III Sobieskiego 15. Z danych częstochowskiego magistratu wynika,
że o taką pomoc wystąpiło już
około 5 700 obywateli Ukrainy.
Warto również podkreślić, że od
16 marca osoby zapewniające
zakwaterowanie i wyżywienie
obywatelom Ukrainy otrzymają
świadczenie w wysokości 40 zł
za każdy dzień pomocy. Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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UJD

Nabór na medycynę w tym roku?
Władze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im.
Jana Długosza w Częstochowie mają nadzieję, że już w
tym roku uda się uruchomić
kierunek lekarski. Na studia
stacjonarne uczelnia planuje
przyjąć 60 osób, a na niestacjonarne 30.
Wniosek z prośbą o uruchomienie nowego kierunku obecnie
jest procedowany w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Uczelnia
zamierza przyjąć 60 osób na
studia stacjonarne i 30 na niestacjonarne. - Oczywiście tylko
na początek. Musimy bowiem
uwzględnić
zapotrzebowanie
kadrowe. Na kierunku lekarskim kształci się w niewielkich
grupach i każda z nich musi mieć
zapewnionych, jak najlepszych
specjalistów – podkreśla Anna
Wypych-Gawrońska, rektor UJD.
Wśród przyszłych wykładowców,
którzy będą prowadzić zajęcia na

kierunku lekarskim, znajdują się
pracownicy uniwersytetu, a także
lekarze-praktycy i naukowcy specjalizujący się w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. - Wśród
wykładowców będą między innymi medycy z naszego regionu.
Jeśli chodzi o kwestie praktyczne,
to podpisaliśmy umowy z wieloma
szpitalami – zapewnia.
Przyszli lekarze mieliby się uczyć
w nowym budynku, który powstanie na terenie kampusu uniwersyteckiego, w miejscu, gdzie
obecnie znajduje się dawny obiekt
wykorzystywany przed laty przez
Instytut Muzyki (ul. Chłopickiego
3). Centrum Dydaktyczne Nauk
Medycznych i Nauk o Zdrowiu
pomieści m.in. sale wykładowe i
pracownie laboratoryjne, w tym
mi.in.: histologii, fizjologii, mikrobiologii, biotechnologii medycznej
i inne.
Władze uczelni liczą na to, że
kierunek lekarski uda się uruchomić już od października tego

roku. Jak podkreśla Anna Wypych-Gawrońska, wstępna ocena
Ministerstwa Edukacji i Nauki
jest bardzo dobra. Na tym jednak
nie koniec formalności. Zgoda na
prowadzenie kierunku musi zapaść również w drugim ministerstwie – Ministerstwie Zdrowia.
Wniosek o kierunek lekarski będzie poddany także ocenie kilku
instytucji akredytacyjnych. Ile
mogą potrwać kwestie formalne?
Tego nie wiadomo. - Częstochowa
jest dla każdego z nas bardzo
ważnym miastem – mówi Waldemar Kraska, sekretarz stanu w
Ministerstwie Zdrowia. - Myślę,
że wydział lekarski, który będzie
tu działał, w jakiś sposób ożywi
środowisko medyczne miasta. Jak
wiemy, Polska cierpi na brak kadry
medycznej, brak lekarzy. Dlatego
chcemy, aby nowych wydziałów i
wykształconych lekarzy było, jak
najwięcej – podsumowuje.

Wspólnie dla Częstochowy

Makulatura na cel charytatywny
Tonę
makulatury
udało się zebrać
podczas akcji „100
drzew od Wspólnie
dla Częstochowy na
Dzień Ziemi”. Mieszkańcy w zamian za
papier, gazety, kartony otrzymywali
sadzonkę.
Wśród
nich były jabłonie,
śliwki, wiśnie, brzoskwinie.
Wszystkie
rozchodziły się, jak świeże
bułeczki. Akcja miała również wymiar charytatywny.

Zainteresowanie akcją było
tak duże, że sto drzewek rozeszło się w ciągu zaledwie trzydziestu minut! - Cieszymy się, że
mieszkanki i mieszkańcy naszego
miasta tak licznie odpowiedzieli

na nasze zaproszenie. Akcja pozwoliła nie tylko uczcić Dzień
Ziemi poprzez drzewka owocowe,
które już zapewne „żyją” w częstochowskich ogródkach, ale również
pomóc małej Zosi, która zmaga
się z ciężką chorobą. Na jej operację potrzebny jest ponad milion
złotych - mówi członek Stowarzyszenia Wspólnie dla Częstochowy.
Dzięki mieszkańcom udało się zebrać tonę makulatury! Dochód z
jej sprzedaży został więc przekazany na cel charytatywny. Więcej
na temat zbiórki dla małej częstochowianki można przeczytać na
stronie trzeciej.
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Nagrodzeni za działalność
w ochronie zdrowia

zdj. Łukasz Stacherczak, UM Cz-wa

20 osób otrzymała Nagrody
Prezydenta Miasta Częstochowy im. doktora Władysława
Biegańskiego. Wyróżniono je
za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i
szczególny charakter pracy na
rzecz pacjenta.
Przy wyborze kandydatek i
kandydatów uwzględniano m.in.
pozytywne relacje z pacjentami
i współpracownikami, postępowanie zgodne z etyką zawodową,
umiejętność niesienia pomocy,
profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia naukowe.
Nagrody za wybitną i znaczącą
działalność w ochronie zdrowia
i szczególny charakter pracy na
rzecz pacjenta wręczyli: prezydent Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny.
Po uroczystości wręczenia nagród uczestniczki i uczestnicy gali
wysłuchali koncertu trzech Tenorów „Co nam w duszy gra”.
Osoby uhonorowane Nagrodą
Prezydenta Miasta Częstochowy
im. dra Władysława Biegańskiego
2022
NAGRODA I STOPNIA
LEKARZ MEDYCYNY
– Dariusz Czekaj
LICENCJONOWANA PIELĘGNIARKA – Edyta Kler

Dzień Patrona

Chrobry, Chrobry byłeś dobry!
- Bolek Chrobry,
Bolek Chrobry... To
jest patron bardzo
dobry! - między innymi takie słowa
rapowali uczniowie
Szkoły Podstawowej
nr 16 w Częstochowie w czasie
uroczystości związanej
z
Dniem
Patrona. Przygotowany program artystyczny zrobił
ogromne wrażenie na wszystkich zgromadzonych.
W Szkole Podstawowej nr 16 im.
Bolesława Chrobrego w Częstochowie przygotowania do Dnia
Patrona trwały kilka miesięcy.
W związku z tą uroczystością
ogłoszono dwa konkursy. Jeden
adresowany był do przedszkolaków, a drugi do uczniów szkół

podstawowych. Zadaniem tych
pierwszych było przygotowanie
korony Bolesława Chrobrego. Z
kolei w drugim trzeba było się popisać nie tylko umiejętnościami
plastycznymi, ale i dużą wiedzą.
Uczniowie klas IV-VI mieli wykonać kreatywną prezentację
w formie lapbooka, a uczniowie
klas VII-VIII prezentację multimedialną. Bohaterem miał być oczywiście Bolesław Chrobry. Efekt
pracy wykonanej przez uczestników konkursów można było

podziwiać 26 kwietnia podczas
Dnia Patrona. W czasie wyjątkowej uroczystości zaproszeni goście, a także społeczność szkolna
przypomnieli sobie legendę o
Lechu, Czechu i Rusie. Poza tym
zaprezentowano, jak wyglądał
polski ceremoniał koronacyjny.
Najmłodsi popisali się też wyjątkowymi umiejętnościami tanecznymi i wykonali menueta, czyli
francuski taniec ludowy, który stał
się z czasem tańcem dworskim.
Za sprawą dekoracji i specjalnych
strojów wszyscy zgromadzeni
przenieśli się do czasów, o których czytamy w podręcznikach do
historii. Uczniom nie zabrakło odwagi i fantazji podczas odgrywania
scen rodzajowych z epoki, w której
żył ich patron. Na zakończenie
uczniowie klasy VII A zafundowali
obecnym szybki powrót do czasów
współczesnych. A wszystko to za
sprawą... rapowania. Główny bo-
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haterem utworu było oczywiście
Bolesław Chrobry. - Przyjęcie w
2002 roku na patrona ówczesnego
Gimnazjum nr 16 pierwszego
króla Polski Bolesława Chrobrego
zobowiązuje nas wszystkich do
szczególnej troski i starań o to,
aby nasza szkoła była dla każdego
przyjazna, pomocna i
życzliwa – mówi Jolanta
Dominiak,
dyrektor
Szkoły Podstawowej
nr 16 im. Bolesława
Chrobrego w Częstochowie. - Obchody
Dnia Patrona to dla
społeczności szkolnej
znakomita lekcja patriotyzmu, a także

LEKARZ MEDYCYNY
– Piotr Kurpios
LEKARZ MEDYCYNY
– Marian Nowak
NAGRODA II STOPNIA
LEKARZ MEDYCYNY
– Izabela Prudło
SPECJALISTKA PIELĘGNIARSTWA – Krystyna Musiał
MGR PIELĘGNIARSTWA
–Marzena Morawska
POŁOŻNA DYPLOMOWANA –
Agata Suchańska
LEKARZ MEDYCYNY
– Magdalena Bocianowska
LEKARZ MEDYCYNY
- Piotr Januszewski
NAGRODA III STOPNIA
LEKARZ MEDYCYNY - Ewa Siuta
LEKARZ MEDYCYNY
– Zofia Zommer
LEKARZ MEDYCYNY
– Hanna Kupczak
STARSZA SEKRETARKA
MEDYCZNA – Ewa Ciekot
LEKARZ MEDYCYNY
– Edyta Całusińska–Kucharska
DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH
– Jolanta Warzycha
LEKARZ MEDYCYNY
– Włodzimierz Mierzwa
DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH
– Wojciech Śliwiński
LEKARZ MEDYCYNY
– Piotr Stryjewski
LEKARZ MEDYCYNY
- Marzena Dziok- Polus

sposób na wzmocnienie
naszej tożsamości. Przy
okazji uczniowie – nie
tylko z naszej szkoły –
mieli okazję lepiej poznać
historię, a także szczegóły z życia i dokonania
naszego patrona. Święto
to z pewnością wpisze
się na stałe w kalendarz
imprez szkolnych – podsumowuje. Przy okazji
Dnia Patrona wręczono również
nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursów zorganizowanych przez placówkę. Dzięki lekcji
żywej historii zarówno uczestnicy,
jak i zgromadzeni goście z pewnością na długo zapamiętają ten niezwykły Dzień Patrona.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Porady prawne

Jak się rozwieść? - koszty i procedury
musi trwać rozpad małżeństwa,
każdą sprawę sąd rozpatruje indywidualnie.

Aneta Widuła
- radca prawny
Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód jest możliwe tylko
wtedy, gdy między małżonkami
nastąpił zupełny i trwały rozkład
pożycia. Zupełny rozpad pożycia
oznacza, że pomiędzy małżonkami zerwaniu ulegają więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze.
Trwały rozpad pożycia występuje wtedy, gdy doświadczenie
życiowe pozwala przyjąć, że w
okolicznościach danej sprawy
powrót małżonków do pożycia
nie nastąpi. Nie ma tu określonego dokładnego terminu ile

Pozew o rozwód
Przed złożeniem w sądzie
pozwu o rozwód warto się do
tego dobrze przygotować. Jest
to jeden z najważniejszych
kroków w całej sprawie i właśnie
od niego w głównym stopniu zależy powodzenie prowadzonej
rozprawy. Należy pamiętać, że
nie ma uniwersalnego wzoru
pozwu o rozwód. Każda sytuacja
jest inna, dlatego pozew rozwodowy powinien odpowiadać
konkretnej
sytuacji
danego
małżeństwa. Do tego powinno
się skompletować załączniki
do pozwu. Obligatoryjnie odpis
aktu małżeństwa oraz odpisy
aktów urodzenia dzieci. Dodatkowo mogą to być zaświadczenia
o zarobkach, dane adresowe
zgłoszonych świadków, dokumentacja medyczna, rachunki,
czasem nawet dokumentacja detektywistyczna.
Pozew o rozwód należy złożyć
w dwóch egzemplarzach we
właściwym sądzie okręgowym.
Właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli
ostatnie miejsce zamieszkania,

jeżeli choć jedno z nich w okręgu
tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Przy
braku takiej podstawy wyłącznie
właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a
jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd
miejsca zamieszkania powoda.
Pozew może zostać nadany w
polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego, co jest
równoznaczne z wniesieniem go
do sądu lub złożony w biurze podawczym w siedzibie sądu.
Gdy dojdzie do skutecznego
złożenia pozwu w sądzie, odpis
pozwu zostanie wysłany do
strony pozwanej. Wtedy pozwany ma zazwyczaj 2 tygodnie
od momentu otrzymania pozwu
na udzielenie odpowiedzi na
pozew. W odpowiedzi tej pozwany małżonek może przedstawić swoje stanowisko, zgodzić
się lub zaprzeczyć twierdzeniom
zawartym w pozwie. Dotyczy to
wszystkich kwestii, którymi objęty był pozew o rozwód, a więc
pozwany może wypowiedzieć
się co do samego rozwodu, a
także dzieci i alimentów. Może
także wyrazić swój brak zgody na
rozwód.
Sprawy o rozwód w sądzie
mogą trwać od kilu miesięcy do

kilku lat. Wszystko zależy od rodzaju rozwodu, który możemy
podzielić na:
a) rozwód bez orzekania o winie
i z orzekaniem o winie;
b) rozwód z małoletnimi dziećmi
i bez małoletnich dzieci;
c) rozwód z podziałem majątku
i bez podziału majątku.
Odwołanie
Po przeprowadzonych rozprawach i przeprowadzonym postępowaniu dowodowym sąd
orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód w wyroku.
Jeśli wyrok rozwodowy lub jego
elementy nie są po naszej myśli,
należy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku, złożyć wniosek o
uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem
w ciągu 14 dni trzeba złożyć apelację do sądu odwoławczego.
W sytuacji, gdy żadna ze stron
nie wniesie wniosku o uzasadnienie wyroku lub nie wniesie
apelacji po otrzymaniu uzasadnienia, wyrok staje się prawomocny.
Pomoc prawna
W sprawach rozwodowych
warto skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika, który

zajmuje się sprawami rozwodowymi i ma w tym doświadczenie.
Czasem nawet proste sprawy
rozwodowe potrafią zamienić się
w batalie sądowe. Warto mieć
wtedy u swego boku profesjonalną pomoc prawną. Prawnik
nie tylko wytłumaczy sytuację
prawną, ale i zwróci uwagę na
to, jak należy się przygotować
do rozwodu, czego unikać i jak
się zachowywać w tej trudnej
sytuacji. Fachowe sporządzenie
pozwu może również przyspieszyć całą procedurę rozwodową.
Opłaty

● Opłata sądowa w sprawie o
rozwód jest stała i wynosi
600,00 zł.
● Opłata sądowa od wniosku o
uzasadnienie wynosi 100,00 zł.
● Za odpis wyroku wraz ze stwierdzeniem prawomocności należy
wnieść opłatę 20,00 zł.
O W kolejnym numerze:

- Alimenty, separacja, mediacje,
podział majątku

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

ANETA WIDUŁA
UL. DĄBKOWSKIEGO 27,
CZĘSTOCHOWA
TEL. 516-670-816

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MOSiR

Jak będą funkcjonować
obiekty sportowe?

Jeśli majówkowy weekend spędzacie w mieście, warto znaleźć chwilę czasu
i wybrać się do parku wodnego bądź na pływalnie. Jak te obiekty będą funkcjonować w najbliższych dniach?

Park Wodny Częstochowa
30.04.2022 r. (sobota) czynny w godz. 10.00 – 22.00 (saunarium od 12.00)
01.05.2022 r. (niedziela) czynny w godz. 10.00 – 22.00 (saunarium od 12.00)
02.05.2022 r. (poniedziałek) czynny w godz. 10.00 – 22.00 (saunarium od 12.00)
03.05.2022 r. (wtorek) czynny w godz. 10.00 – 22.00 (saunarium od 12.00)

Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”
30.04.2022 r. (sobota) czynna w godz. 8.00 – 19.30, wejścia zgodnie z harmonogramem
01.05.2022 r. (niedziela) czynna w godz. 8.00 – 19.30,
wejścia zgodnie z harmonogramem
02.052022 r. (poniedziałek) czynna w godz. 6.00 – 21.30,
godziny ogólnodostępne: 6:15 – 19.15 oraz 20.00-21.30, pozostałe godziny zgodnie
z harmonogramem
03.05.2022 r. (wtorek) nieczynna

Pływalnia Kryta przy Al. Niepodległości
30.04.2022 r. (sobota) czynna w godz. 8.00 – 19.30, wejścia zgodnie z harmonogramem
01.05.2022 r. (niedziela) czynna w godz. 8.00 – 19.30,
godziny ogólnodostępne: 8:00 – 17.15, pozostałe godziny zgodnie z harmonogramem
02.05.2022 r. (poniedziałek) czynna w godz. 6.00 – 21.45,
godziny ogólnodostępne: 6:15 – 15.00, pozostałe godziny zgodnie z harmonogramem
03.05.2022 r. (wtorek) nieczynna
Aktualne harmonogramy Pływalni Krytej „Sienkiewicz Częstochowa” i Pływalni Krytej
przy Al. Niepodległości dostępne na www.mosir.pl w zakładce Obiekty.

Częstochowski aquapark będzie nieczynny przez ponad dwa tygodnie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował, że Park Wodny “Częstochowa”
będzie nieczynny od 16 do 31 maja. Jak tłumaczy MOSIR, przerwa technologiczna
jest niezbędna.
Park wodny będzie nieczynny powodu przerwy technologicznej. W tym czasie
opróżnione zostaną niecki basenowe, które zostaną gruntownie umyte i zdezynfekowane. W tym czasie wykonane zostaną również niezbędne prace konserwacyjne.
Aquapark zostanie ponownie otwarty 1 czerwca.

kryminalne newsy
Śmiertelny wypadek na ulicy Szajnowicza-Iwanowa
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Kierowca ominął samochody, Pobił 90-letnią matkę.
które zatrzymały się przed
Kiedy upadła, kopał ją po plecach
Dwa miesiące w areszcie mundurowi zastali roztrzęsioną mężczyzna był pijany, miał ponad
przejściem
kobietę, która oświadczyła, że jej 3 promile alkoholu w organizmie.
Do bardzo poważnego wypadku doszło na ulicy
Szajnowicza-Iwanowa. Potrącony został rowerzysta.
74-letni mężczyzna był reanimowany. Niestety jego życia
nie udało się uratować. Jak
ustalili policjanci, kierowca
opla jadąc lewym pasem,
ominął pojazdy, które zatrzymały się na prawym pasie
jezdni przed przejściem dla
pieszych.
Do zdarzenia doszło w środę,
27 kwietnia, po godzinie 8.00. 74-

letni rowerzysta został potrącony
przez kierowcę opla a na przejściu
dla pieszych. Na miejscu trwała
reanimacja, ale życia starszego
mężczyzny nie udało się uratować.
Ze wstępnych ustaleń policjantów
wynika, że kierujący oplem jadąc
lewym pasem, nie ustąpił 74-latkowi pierwszeństwa. Ominął
pojazdy, które zatrzymały się na
prawym pasie jezdni przed tym
przejściem i potrącił mężczyznę.
Ruch w kierunku dzielnic Kiedrzyn/Północ był przez kilka godzin zablokowany już od wjazdu
z ulicy Dekabrystów.

W dzielnicy Parkitka

spędzi 54-latek z Poraja, który
pobił własną matkę. Pijany
mężczyzna wszedł do jej
mieszkania i zażądał pieniędzy
na alkohol. Kiedy seniorka odmówiła, ten wszczął awanturę,
podczas której zaczął ją bić,
szarpać za włosy, a kiedy
upadła, kopał ją po plecach.
Jak się okazało, mężczyzna już
siedział w więzieniu właśnie
za znęcanie się nad 90-latką.
W miniony piątek policjanci z Komisariatu Policji z Koziegłów zostali
pilnie skierowani do jednego z porajskich mieszkań, gdzie według
zgłoszenia 90-letnia seniorka została pobita przez syna. Na miejscu

nietrzeźwy syn przyszedł do jej
mieszkania i zażądał pieniędzy
na alkohol. Kiedy seniorka odmówiła, ten wszczął awanturę, podczas której zaczął ją bić, szarpać
za włosy, a kiedy upadła, kopał ja
po plecach.
Na szczęście zaniepokojony brakiem kontaktu z ciotką krewny,
przyjechał sprawdzić, czy coś złego
się nie stało. Gdy dowiedział się,
co się wydarzyło przed jego przybyciem, o zdarzeniu powiadomił
policję i pogotowie. Mundurowi
od razu zjawili się na miejscu
i zatrzymali dobrze im znanego
54-latka. W chwili zatrzymania

Domowy oprawca trafił do policyjnego aresztu, a seniorkę
przetransportowano
karetką
pogotowia do szpitala. Jak się
okazało, w maju ubiegłego roku 54latek opuścił mury więzienia, gdzie
odbywał wyrok za znęcanie się nad
rodzicielką. Prokurator analizując
materiał dowodowy nie miał wątpliwości co do umyślności bestialskiego zachowania w stosunku do
kobiety i wystąpił z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka
zapobiegawczego wobec sprawcy.
W sobotę sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu syna.
Grozi mu 5 lat więzienia.

Szósta ofiara zatrucia denaturatem
Włamywali się do garaży
powiecie kłobuckim
i piwnic. Zostali namierzeni w
W Wojewódzkim Szpitalu 24-letniego mężczyzny. Tego sa- ze zgłoszeniem znalezienia zwłok
Do 10 lat pozbawienia wolności grozi dwóm złodziejom,
którzy włamywali się do garaży i piwnic w dzielnicy
Parkitka. Mundurowi dotarli
też do osób, które sprzedawały
skradziony łup w lombardzie.
Zarzut kradzieży z włamaniem
usłyszał również 17-letni częstochowianin.
Policjanci otrzymali zgłoszenie
o włamaniach do 5 garaży na Parkitce, do których doszło w nocy
z 14 na 15 kwietnia. Z jednego garażu został skradziony samochód.
Przestępcy wybili szybę w zaparkowanym tam pojeździe, by
dostać się do środka. Ukradli też
rower. W pozostałych garażach
nie było nic cennego, więc złodzieje odeszli z pustymi rękami.
Kryminalni dotarli do dwóch
mieszkańców
Częstochowy
w wieku 28 i 32 lata, którzy
mogli mieć coś wspólnego z tymi
zdarzeniami. Jak się okazało,
zatrzymany 32-latek oprócz
pięciu włamań do garaży, miał
na swoim koncie znacznie więcej
przestępstw – pod koniec marca

wspólnie z 17-latkiem splądrował
piwnicę na Parkitce, łupem padły
wtedy hulajnogi elektryczne
i sprzęt sportowy. 9 kwietnia
włamał się natomiast do pawilonu
handlowego w dzielnicy Podjasnogórskiej, skąd skradł dewocjonalia i biżuterię, ponadto udzielał
też środków odurzających swoim
znajomym. Na wniosek częstochowskiego prokuratora sąd
zdecydował, że 32 latek i jego 28letni kolega trzy najbliższe miesiące spędzą w areszcie. Grozi im
do 10 lat więzienia.
Policjanci po nitce do kłębka
dotarli również do 17-letniego
częstochowianina, który usłyszał
zarzut kradzieży z włamaniem do
piwnicy na Parkitce. Zatrzymali
również kolejne 2 osoby, które
pomagały w zbyciu skradzionych
przedmiotów. 24-latka i 22-latek
z Częstochowy usłyszeli zarzuty
paserstwa, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto 22latek był poszukiwany do odbycia
kary 2 lat pozbawienia wolności
za dokonanie rozboju. Trafił już
do aresztu.

Na częstochowskim targowisku

Zabezpieczyli podróbki
warte ok. 350 tys. zł
Częstochowscy policjanci zatrzymali trzech obywateli
Bułgarii w wieku 23, 30 i 31
lat, którzy handlowali podrobioną odzieżą. Wartość
oryginalnych produktów oszacowano na około 350 tys. zł.
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą ustalili,
że na jednym z targowisk w Częstochowie oferowana jest do
sprzedaży odzież z podrobionymi
znakami towarowymi znanych
światowych firm. W niedzielę
kryminalni potwierdzili uzyskaną
informację. - Na jednym z targowisk natrafili na stragany, gdzie
wprowadzane były do obrotu

„podróbki”. Stróże prawa zabezpieczyli ponad 2,2 tys. sztuk
odzieży oznaczonej podrobionymi
znakami towarowymi różnych
marek. Wstępna analiza wykazała, że wartość rynkowa oryginałów osiągnęłaby kwotę ok. 350
tys. zł - mówi podkomisarz Sabina
Chyra-Giereś, oficer prasowy częstochowskich policjantów.
Funkcjonariusze
zatrzymali
trzech obywateli Bułgarii w wieku
23, 30 i 31 lat. Mężczyźni usłyszeli
już zarzuty dotyczące naruszenia
przepisów prawa własności przemysłowej. Grozi im kara grzywny,
ograniczenia wolności, a nawet
dwuletni pobyt w więzieniu.

Specjalistycznym na Parkitce
zmarła szósta ofiara zatrucia
denaturatem. Do zatruć doszło w miejscowościach
Pierzchno i Czarna wieś w powiecie
kłobuckim.
Prokuratura zna już pierwsze
wyniki sekcji ofiar.
Do pierwszego z zatruć denaturatem, który według wstępnych
ustaleń miał znaczną zawartość
alkoholu metylowego, doszło 30
marca w Pierzchnie. Policja została
wezwana w związku ze śmiercią

mego dnia do szpitala trafili jego
brat i ojciec, a następnego dnia
trzeci z braci.
Niestety później w szpitalu zmarł
ojciec rodziny, a w okresie świątecznym drugi z braci. Prokuratura
zleciła sekcję zwłok obu mężczyzn,
a wcześniej ekshumowano ciało
24-latka, aby dokonać sekcji zwłok,
której nie zarządził lekarz, który
przybył do Pierzchna 30 marca
2022 roku.
Do następnego zatrucia doszło
2 kwietnia 2022 roku w Czarnej
Wsi w powiecie kłobuckim. Tam
policja została wezwana w związku

mężczyzny. Podczas przeszukania
domu znaleziono zwłoki drugiego
mężczyzny, a trzeci zmarł w szpitalu po tym, jak wcześniej opuścił
imprezę.
Prokuratura ma już wyniki sekcji
zwłok mężczyzn z Czarnej Wsi,
z której wynika, że mężczyźni zatruli się śmiertelnie alkoholem
metylowym. Jak udało się również
ustalić, wszystkie ofiary piły denaturat, czyli alkohol niespożywczy.
Nie wiadomo, jak doszło do tego,
że znalazły się w nim znaczne ilości
alkoholu metylowego.
■ TS

Pirat drogowy stanie przed sądem.
Grozi mu pięć lat więzienia
Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do Sądu
Rejonowego w Częstochowie
akt oskarżenia przeciwko
25-letniemu Bartoszowi M.,
Mężczyzna odpowie za sprowadzenie katastrofy w ruchu
lądowym z udziałem autokaru, którym podróżowało 37
uczniów i nauczycieli szkoły
w Popowie. Mężczyzna uciekając przed policją, uderzył
w autobus z dziećmi. Trzy
osoby zostały ranne.
8 października 2021 roku w Kamyku policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Kłobucku zauważyli nissana bez tablic rejestracyjnych, którego kierowca nie zastosował się do
znaku „linia podwójna ciągła” i wyprzedził jadący przed nim pojazd.
Policjanci
włączyli
sygnały
świetlne i dźwiękowe oraz wydali
kierującemu polecenie zatrzymania
się. Wtedy kierowca, który miał
na głowie założoną kominiarkę,
przyspieszył i zaczął uciekać przez
Kamyk, Kłobuck, Mokrą i Miedźno.
W tym samym czasie ulicą Częstochowską w Miedźnie poruszał się
autobus man, którym podróżowało
37 uczestników wycieczki szkolnej,
zorganizowanej przez szkołę w Po-

powie.
Nagle kierujący Nissanem wykonał gwałtowny i niesygnalizowany manewr skrętu na lewy pas
ruchu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z autokarem.
Kierowca autokaru gwałtownie
zahamował, a następnie z uwagi
na zagrożenie zapalenia się nissana
przemieścił autokar na bezpieczną
odległość. Po zatrzymaniu pojazdu
kierowca nissana wysiadł z samochodu i położył się na ziemi.
W wyniku zdarzenia 3 pasażerów
autobusu odniosło obrażenia ciała
w postaci stłuczeń różnych części
ciała.
Przeprowadzone wobec kierującego Nissanem Bartosza M.
badania nie wykazały w jego organizmie obecności alkoholu lub
środków narkotycznych.
- Na podstawie opinii biegłego
z zakresu ruchu drogowego stwierdzono, że przyczyną katastrofy
było zachowanie Bartosza M.,
który poruszając się z nadmierną
prędkością i wykonując niesygnalizowany manewr zmiany kierunku
jazdy, nie ustąpił pierwszeństwa
i doprowadził do zderzenia z autokarem marki MAN. Ponadto według biegłego kierujący autokarem
nie miał żadnej możliwości uniknięcia zderzenia. Przeprowadzone

w trakcie śledztwa badania wykazały, że stan techniczny pojazdów,
biorących udział w katastrofie, nie
mógł mieć wpływu na zaistnienie
lub przebieg zdarzenia - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie.
W toku śledztwa przedstawiono
Bartoszowi M. zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym
i ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez Policję. Przesłuchany
w charakterze podejrzanego Bartosz M. przyznał się do popełnienia
zarzuconego mu przestępstwa oraz
wyjaśnił, że nie zatrzymał się do
kontroli drogowej, gdyż jego samochód nie był dopuszczony do ruchu.
Bartosz M. nie był w przeszłości
karany. W toku śledztwa na
wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował
wobec podejrzanego tymczasowe
aresztowanie na okres 2 miesięcy.
Przestępstwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, która
zagraża życiu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10
lat, a przestępstwo ucieczki przed
pościgiem prowadzonym przez Policję karą pozbawienia wolności od
TS
3 miesięcy do 5 lat.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Weekendowy wyjazd

Filmowe miejsca w Polsce
W naszym kraju mamy wiele
wyjątkowych
obiektów
i miejsc, które cieszą się nie
tylko popularnością wśród turystów,
ale
także
zainteresowaniem twórców
filmowych. Jeżeli jesteście miłośnikami kinematografii,
możecie odwiedzić miejsca,
które posłużyły jako plan filmowy.
Góry Stołowe
– „Opowieści z Narni”
Góry Stołowe położone są
w Sudetach między miejscowościami Radków, Kudowa Zdrój
i Duszniki-Zdrój w Kotlinie
Kłodzkiej. Stanowią one przyrodniczą wizytówkę regionu. To
właśnie tam zostały nakręcone
filmowe produkcje: „Opowieści
z Narni – Lew, czarownica i stara
szafa” oraz „Opowieści z Narni
– Książę Caspian”. Twórcy filmu
byli wprost zachwyceni scenerią.
Na miejsce akcji filmu wybrali
m.in. labirynt Błędne Skały i Wodospad Kamieńczyk. To jednak
nie jedyne lokalizacje w Górach
Stołowych, które warto zobaczyć. Na obszarze Błędnych Skał
znajduje się specjalna platforma
Skalne Czasze, gdzie umiejscowiony jest punkt widokowy. Podziwiać można z niego Szczeliniec
Wielki i Szczeliniec Mały. Na oba
szczyty warto wejść, aby podziwiać niesamowite widoki i bogactwo natury. Szczeliniec Wielki

jest najwyższym, wznoszącym się
na wysokość 919 metrów n.p.m.,
wierzchołek w Górach Stołowych.
Choć nie jest to stereotypowy
szczyt - ponieważ jest płaski - zaliczany jest do Korony Gór Polskich.
W obrębie Szczelińca Wielkiego
procesy erozyjne doprowadziły
do wytworzenia się ciekawych
form skalnych przypominających
figury zwierząt - najbardziej znane
to Małpolud, Wielbłąd lub Kwoka
- oraz głębokich, ciasnych wąwozów, szczelin - na przykład Piekiełko (jar długi na mniej więcej
100 m).

wybudowany w systemie tzw.
Orlich Gniazd we wsi Podzamcze
w XIV-XV w. Co ciekawe, zamek
posłużył jako część plenerów
zdjęciowych m.in. do serialu Janosik w 1973 roku, filmu „Rycerz”
w 1980 roku czy „Zemsty” w reżyserii Andrzeja Wajdy w 2001
roku. W sezonie często odbywają
się tam różnego rodzaju imprezy
tematyczne, takie jak: turnieje rycerskie, spotkania z duchami oraz
koncerty. Jednymi z popularniejszych są Najazd Barbarzyńców
oraz Juromania. Będąc na Zamku
w Ogrodzieńcu, koniecznie należy
zobaczyć wewnętrzny dziedziniec, wieżę bramną, dawne
komnaty rycerskie, wieżę
więzienną, skarbiec oraz
zbrojownię. Warto zapoznać się także z legendami

Zamek w Ogrodzieńcu
- „Wiedźmin”
Zamek w Ogrodzieńcu to malownicze ruiny, które stanowiły
plan filmowy dla popularnej na
całym świecie produkcji Netfilksa
- „Wiedźmin”. Ten monumentalny
zamek położony jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Został

dotyczącymi tej twierdzy. Okazałe ruiny warowni to jednak nie
wszystkie atrakcje tego miejsca.
Wokół zamku wznoszą się liczne
ostańce tworząc magiczny labirynt nazywany Skalnym Miastem
Podzamcza. Skałki te czekają na
amatorów wspinaczki i dzielnie
znoszą sportowe wyczyny zapaleńców. Dla wielbicieli wędrówek
pieszych, wojaży rowerowych

Wulkaniczna wyspa położona na
Morzu Egejskim w południowej
części Cyklad, około 115 kilometrów od Krety. Zachwyca swoim
romantycznym
charakterem.
Słynie z białych domków, kościółków z niebieskimi kopułami
oracz czarnych, wulkanicznych
plaż. Warto zwiedzić miejscowość
Oia, położoną na północy wyspy.
To niewielkie, ale bardzo malownicze miasteczko zbudowane na

krawędzi klifu. Zostało ono wpisane na światową listę UNESCO.

Kreta

Zakynthos

Santorini

Największa
z
greckich
wysp.
Wybierając
się tam na wakacje,
możemy
spodziewać
się
ciepłego,
przyjemnego klimatu
a także pięknych
krajobrazów.
Wyspa charakteryzuje się także
bogatym dziedzictwem kulturowym
– warto zobaczyć
liczne zabytki, takie jak np. Pałac
Minojski. Sama stolica Krety – Heraklion to piękne miasto portowe.
Jedną z ulubionych plaż turystów
jest Elafonisi – ciągnie się kilometrami i urzeka różowym piaskiem.
Dla tych, którzy lubią aktywny
wypoczynek, dobrym pomysłem
będzie przejście najdłuższego suchego wąwozu Europy. Samaria
ma 18 kilometrów długości, z
czego 16 km otwarte jest dla turystów. Wyprawa jest niesamowitą
przygodą i zapewnia wyjątkowe
wrażenia.

czy „Młyn i Krzyż”. Najciekawszym
zabytkiem okolicy są ruiny średniowiecznej warowni. Badania
archeologiczne wykazały, że w XI
w. wznosił się tutaj drewniany
gród obronny, który w połowie
XII w. uległ spaleniu. Pierwsza
wzmianka o murowanym zamku
pochodzi z 1349 r. W 2007 r.
u podnóża ruin zamkowych stanęła jedna z najcenniejszych budowli architektury drewnianej
Jury – modrzewiowy Spichlerz
z 1783 r. przeniesiony z Borowna.
Wzorowo odrestaurowany obiekt
doskonale wkomponował się

Korfu
To

najbardziej zielona
grecka
wyspa.
Urzeka krystalicznie
czystą wodą i cudownymi plażami.
Mówi się, że na
Korfu czas płynie
nieco wolniej. To
idealny kierunek dla
osób, które pragną
odpocząć od zgiełku
i tłumów. Bujna roślinność to wizytówka tej wyspy – na
wyciągnięcie
ręki
rosną tam pachnące
pomarańcze oraz cytryny. Stolica
słynie z malowniczej starówki w
weneckim stylu.

Korfu

Santorini

Zamek Książ
- „Ciemno, prawie noc”

słynna Zatoka
Wraku, która
przyciąga rokrocznie
setki
tysięcy
turystów.
Można
się do niej dostać od strony
lądu lub łodzią
wypływającą
z portu Porto
Vromi. Zykanthos to jednak
nie tylko Zatoka Wraku –
podziwiać można białe klify, liczne
gaje oliwne i winnice. Symbolem
wyspy są żółwie Caretta caretta
– spotkać je można w zatokach Laganas oraz Gerakas.

Wyspy Greckie

Grecja zajmuje powierzchnię
132 tys. km2. Wyspy zajmują
ok. 20 proc. powierzchni kraju.
Łącznie jest ich blisko 2,5 tys. Zamieszkałych na stałe jest zaledwie
165. Wyspy greckie dzielą się na
większe archipelagi. Najpopularniejszymi z nich są Wyspy Egejskie, Wyspy Jońskie oraz Kreta i
jej wyspy przybrzeżne.

w jurajski krajobraz. Jego właściciele otrzymali w 2008 r. najwyższą nagrodę Generalnego
Konserwatora Zabytków – „Zabytek Zadbany”. Modrzewiowy
Olsztyn pod Częstochową
Spichlerz jest jednym z najbar-„Rękopis znaleziony
dziej wartościowych przykładów
w Saragossie”
staropolskiej architektury luNiektórzy mogą nie zdawać dowej. Obecnie znajduje się tam
sobie sprawy z tego, że jurajski restauracja. Będąc w okolicy
Olsztyn wraz okolicznymi tere- warto wybrać się do rezerwatu
nami wykorzystywany był jako przyrody Sokole Góry. To znane
plan zdjęciowy do wielu produkcji amatorom jurajskich wędrówek
filmowych. Do najsłynniejszych skupisko wzniesień. Lesiste manależy „Rękopis znaleziony w Sa- sywy z urokliwymi wapiennymi
ragossie”. Kręcono tu także „De- skałkami oraz licznymi osobliwomony wojny”, „Czarne Chmury” ściami przyrodniczymi, stanowią
jeden z największych rezerwatów
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Zamek Książ

Szczeliniec Wielki,
Góry Stołowe

Turyści je uwielbiają

Wymarzone miejsce na wakacje? Wyspy greckie! Jeżeli
uwielbiacie relaksować się na
plaży, ale też aktywnie spędzać czas, to kierunek dla was.
Grecja cieszy się ogromną popularnością wśród turystów.
Jej wyspy zachwycają krajobrazami, zabytkami i różnymi
atrakcjami turystycznymi.

a nawet konnych przygotowano
kilometry oznakowanych szlaków
turystycznych.

Zakynthos
Ta grecka wyspa położona jest w
archipelagu Wysp Jońskich. Jedną
z największych atrakcji jest tam

Zamek Książ znajduje
się w Wałbrzychu. Został
wybudowany w latach
1288-1292. To jeden z najstarszych zachowanych polskich obiektów tego typu,
będący częścią Książańskiego Parku Krajobrazowego.
Przez obiekt przebiega Szlak
Zamków Piastowskich. Wykorzystano tę lokalizację do nakręcenia
takich filmów jak np. „Ciemno,
prawie noc” w reżyserii Borysa
Lankosza. Poza tym zrealizowano
tam takie produkcje jak „Znak
orła”, „Akademię Pana Kleksa”,
„Diabeł” czy „Dolina Bogów”. Ciekawostka jest, że powstały tam
także zdjęcia do bollywoodzkiej
komedii akcji „Sapthagiri express”
wyreżyserowanej przez Aruna
Pawara.

Rodos
Znana jako wyspa słońca - od
lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród turystów.
Wyspa Ro-dos położona jest na
Morzu Egejskim. Zachęca do
siebie turystów rajskimi plażami,
malowniczymi zatoczkami oraz
starożytnymi zabytkami. Stolicą
Rodos jest miasto o tej samej
nazwie. Posiada cu-downą starówkę, która znalazła się na liście
UNESCO. Idealne miejsce dla
fanów sportów wod-nych.
Mykonos to od kilku sezonów
grecka wyspa kojarzona przede
wszystkim z luksusem. Ten zakątek Grecji szczególnie upodobały sobie gwiazdy filmowe oraz
celebryci. W sezonie letnim ta
barwna wyspa w Grecji nieprzerwanie tętni życiem i nigdy nie
kładzie się spać. Dzięki licznym
klubom i dyskotekom jest ona
prawdziwą mekką fanów szaleństwa do białego rana.

Mykonos
Słynie z nocnych rozrywek, ale
ma do zaoferowania dużo więcej –
bajkowe plaże, piękne krajobrazy i
niesamowita kuchnia. Jednym ze
znaków rozpoznawczych wyspy
są tradycyjne XVI-wieczne wia-traki. Architektura Mykonos jest
typowa dla archipelagu Cyklad.
To przede wszystkim wąskie, ma-lownicze uliczki, które tworzą
zwartą zabudowę i zachęcają
do romantycznych, długich spacerów.

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj, zdj. freepik.com

majówka

Zaczynamy sezon grillowy
Majówka za pasem, a wraz z
nią... oficjalne rozpoczęcie sezonu grillowego. W istocie jest
trochę prawdy w żartobliwym
stwierdzeniu, że grillowanie
jest naszym sportem narodowym.
Jednak
pyszne
jedzonko, znakomite towarzystwo, słoneczna pogoda,
świeże powietrze – czemu
mamy się opierać przed takim
scenariuszem?
W klasycznej odsłonie
Fani grillowania mają różne
upodobania – jedni wolą zaserwować oryginalne potrawy, inni
pozostają wierni tradycyjnej kiełbasce, kaszance, czy karkówce.
Co zatem możemy grillować?
Niemal wszystko! Jeśli chodzi o
mięso, możemy wybierać zarówno
to czerwone, jak i białe. Na ruszt
możemy położyć wieprzową karkówkę, steki, filety drobiowe,
udka, skrzydełka, ale także polędwiczki, żeberka czy schab. Wieprzowina jest wybierana dosyć
często ze względu na tłuszcz,
którym jest poprzerastana – na

ruszcie wytapia się, pozostawiając soczyste mięso. Można
przyrządzić z niej steki, żeberka,
ale świetnym pomysłem są także
szaszłyki. Alternatywą jest mięso
drobiowe – ta opcja z pewnością
zadowoli zwolenników lekkich
dań i dzieci, które są przyzwyczajone do delikatnego smaku.
Grillować możemy właściwie
każdą część kurczaka. Należy
pamiętać o tym, że każde
mięso można połączyć z warzywami,
tworząc pyszne
i
oryginalne
szaszłyki – to
także jedna z
najbardziej
popularnych
form
przygotowywania dań
na ruszt. Możliwości jest naprawdę
wiele, podobnie jak
przepisów, według których
możemy przygotować potrawy
na grilla. Pod ręką warto mieć klasyczne zioła takie jak kolendra,
rozmaryn, papryka słodka lub
chili, koperek i tym podobne.

Dla miłośników kuchni orientalnej, polecany jest natomiast
imbir, cynamon, curry lub miód.
Potrawy można przygotować samemu, używając odpowiednich
przypraw, ale producenci oferują
coraz więcej rzeczy, które są już
zamarynowane i jedynie wystarczy wrzucić je na ruszt – to pozwala zaoszczędzić czas. Grill jest
świetnym sposobem także
na przyrządzenie ryb.
I w tym przypadku
nie
musimy
ograniczać się
przy wyborze
gatunków.
Może to być
pstrąg, karp,
szczupak,
czy łosoś –
wszystko zależy od naszych
upodobań. Można
też podzielić rybę na
kawałki lub przyrządzić
ją w całości. Sezon grillowy trwa
długo, więc spróbować można
wszystkiego, aby sprawdzić, co
najbardziej odpowiada naszym
podniebieniom.

Grill na balkonie - czy
można go legalnie rozpalić?
Moda na grillowanie trwa w naszym kraju nieprzerwanie od kilku lat.
Obecnie jest wręcz stałym punktem letnich spotkań ze znajomymi w
ogrodzie lub na działce. A co jeśli nie mamy własnego skrawka ziemi
i mieszkamy w bloku? Czy możemy grillować na balkonie lub tarasie?

Zacznijmy od kwestii podstawowej – teoretycznie samo rozpalenie grilla na balkonie nie jest
niezgodne z prawem. Oczywiście,
o ile nie zabrania tego regulamin
danej spółdzielni, czy wspólnoty
mieszkaniowej. Jeśli nie wiemy, czy
coś takiego funkcjonuje w naszym
bloku, czy kamienicy, wybierzmy się
do spółdzielni i zapytajmy. Jeśli nie
znajdziemy odpowiedniego zapisu,
możemy owszem rozpalić grilla.
Jednak jest pewne „ale”. Jeśli ktoś
przesadza z grillowaniem na balkonie i ciągle dymi sąsiadom, może
zostać pozwany do sądu. Poza tym
inni mieszkańcy mogą uznać, że rozpalając grilla, naruszyliśmy przepisy
przeciwpożarowe. I dużo w tym racji.
Zgodnie z prawem zabronione jest
rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów
palnych albo sąsiednich obiektów.
A w bloku przecież nie trudno sobie
wyobrazić, że przy otwartym oknie,
przy powiewie wiatru, zająć ogniem
może się np. firanka. Właśnie z tego
powodu rozpalanie grilla na balkonie
uważa się za czynność zabronioną, za
którą grozi odpowiedzialność.
Alternatywą w takiej sytuacji

mogą więc być grille elektryczne.
Nie spalają one węgla drzewnego,
a tym samym nie zasnuwają okolicy chmurą białego dymu. Poza tym
emitują znacznie mniej zapachów.
Na dodatek, jeśli do grillowania użyjemy mało tłuszczu, zyskamy zdrowe
i dość lekkie przysmaki. Zgodnie z
prawem możemy je użytkować na
balkonach i tarasach, pod warunkiem
„zapewnienia wymaganych odległości tych urządzeń od materiałów
palnych, a także elementów wystroju
i wyposażenia wnętrz wykonanych
z materiałów palnych oraz niedopuszczenie do powstania płomienia,
umożliwiającego zapalenia się tych
materiałów, jak również lokali (balkonów) sąsiednich”. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że dzięki nim
możemy grillować przez cały rok,
jeśli nie na balkonie to po prostu w
kuchni. Do wyboru mamy grill elektryczny wolnostojący lub stołowy.
Ten drugi polecamy właścicielom
małych balkonów (i małych kuchni).
Jeśli mimo wszystko jesteśmy zwolennikami tradycyjnego, węglowego
grillowania, możemy rozejrzeć się
po okolicy – z pewnością znajdziemy
w niej specjalne miejsca z gotowymi
paleniskami. Pamiętajmy jednak, że
za grillowanie w miejscu publicznym
do tego nieprzeznaczonym grozi
mandat 500 zł. Całkowity zakaz grillowania obowiązuje również w lesie
oraz w odległości mniejszej niż 100
m od granicy lasu. Nie wolno także
rozpalać tam ogniska. Złamanie tych
przepisów może słono kosztować nawet do 5 tys. zł grzywny.
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Pamiętaj o dodatkach
W czasie grillowania istotne są
także dodatki, takie jak ketchup,
musztarda czy inne sosy, które
często mocno zmieniają charakter
naszych grillowanych potraw.
Warto sprawdzić, które będą nam
pasować - oferty sklepowe są niezwykle bogate i różnorodne. Możemy zaopatrzyć się również w
gotowe marynaty, bądź sami wcześniej je przygotować. Przy okazji
grillowania nie zapominamy o warzywach – do mięs z rusztu świetnie
pasują różnego rodzaju sałatki.
Najpopularniejszą jest ta z pomidora, ogórka i cebulki. Warzywa
możemy oczywiście przyrządzać
też na grillu – to idealny pomysł dla
tych, którzy mięsa po prostu nie jadają. A skoro o tym mowa...

Warzywa to alternatywa
Jeżeli zapraszamy gości na
wspólne
grillowanie,
warto
więc po myśleć o tych, którzy są
weganami lub wegetarianami.
Możliwości na przygotowanie
odpowiednich dań jest naprawdę
wiele. Podstawą są oczywiście warzywa. Przyrządzić możemy wegańskie szaszłyki bez dodawania
mięsa lub upiec warzywa w całości
– nadziewane, faszerowane i przyprawiane. Nie musimy opierać się
jedynie na grillowaniu plastrów
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popularnej cukinii, chociaż należy
przyznać, że ta świetnie nadaje
się na ruszt. Podobnie jak bataty
– słodkie w smaku i naprawdę sycące. Można je nadziewać wedle
uznania np. szpinakiem bądź suszonymi pomidorami tak samo jak
paprykę.
Coraz częściej na grillach króluje także bakłażan – wystarczy
odpowiednio go zamarynować.
Poza tym w wersji wege można
także stworzyć szaszłyki. Przykładowymi komponentami może
być tofu, pomidorki koktajlowe,
papryka, pieczarki i cukinia.
Popularny wśród wegetarian
jest falafel, czyli małe pyszne kuleczki, które przygotowuje się
na bazie ciecierzycy, cebuli i pietruszki. Tego typu kotlecikami z
pewnością można się najeść. Aby
podkręcić smak warzyw, warto
je wcześniej zamarynować i zostawić na jakiś czas w towarzystwie przypraw. Wykonać można
ją bardzo prosto, używając oleju,
musztardy, sosu sojowego i przypraw – oregano, curry, majeranku.
Wszystko według uznania i fantazji. Choć wydawać by się mogło,
że trudno wymyślić wiele bezmięsnych dań, nic bardziej mylnego!
W specjalnych książkach kucharskich i na blogach kulinarnych
jesteśmy w stanie znaleźć tysiące
atrakcyjnych przepisów!

Młode, grillowane ziemniaczki

Młode ziemniaczki dokładnie myjemy – nie obieramy ze skórki – i kroimy na ćwiartki, lub jeśli
nie
są zbyt duże, zostawiamy w całości. Układamy je na folii aluminiowej, dodajemy plasterki cebulki
i pokrojone ząbki czosnku. Doprawiamy – najlepiej solą i ziołami (świeżymi bądź suszonym
i).
Dokładamy kilka łyżeczek masła i owijamy folią. Pieczemy na grillu przez około godzinę od
czasu
do czasu obracając – dzięki temu wszystkie zarumienią się równomiernie.

Świeże szparagi

rdych końcówek i
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Przepis na faszerowaną paprykę
Składniki:
papryka,
szklanka ryżu,
pół kostki naturalnego twardego tofu
,
kawałek korzenia selera,
pieczarki,
cebula,
garść migdałów,
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W Częstochowie

24 lata spektaklu
„Kabaret Mumio”
Legendarny spektakl komediowy „Kabaret
Mumio” został przedstawiony publiczności już
prawie 1000 razy, na scenach całego kraju.
Wkrótce będzie można go zobaczyć również
w Częstochowie. Występ zaplanowano 27
maja w Klubie Politechnik. Początek o godzinie 19.00.
Kabaret Mumio jest autorskim przedstawieniem
Teatru Epty-a, opartym na własnych tekstach i muzyce. Stworzony został jako kameralny spektakl
teatralny w konwencji kabaretowej. Stanowi wynik
poszukiwań wywodzących się z tradycji i metod
teatru off-owego. Odwołanie do indywidualnego
poczucia absurdu, mającego swoje źródło w nas
samych, radykalna, choć pełna ciepła autoironia,
- zwalniają przekaz z agresji i nieznośnego moralizowania. Aspekt ludyczny, „rozrywkowy” przedstawienia, realizowany środkami teatralnymi, nie
jest celem samym w sobie, podporządkowując się
szerszej koncepcji estetycznej. Działanie na różnych poziomach odbioru, nacisk na solidny warsztat
sceniczny skupiony na budowaniu postaci, bezkompromisowe poczucie humoru a także uparte
poszukiwanie własnego, indywidualnego wyrazu,
zaowocowało - jak dotychczas - zainteresowaniem
i uznaniem ze strony bardzo zróżnicowanej publiczności i krytyków. Więcej na ten temat znajdziemy na
stronie https://www.kupbilecik.pl/imprezy/74048/
Cz%C4%99stochowa/Mumio/

kultura
Konkurs plastyczny

Koncert charytatywny

Jura oczami dziecka ...więc chodź, pomaluj mój świat
na żółto i na niebiesko...
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza dzieci do udziału
w konkursie plastycznym „Jura oczami
dziecka w odsłonach czterech pór roku”.
Jego celem jest propagowanie pięknego krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej
poprzez indywidualne, dziecięce wypowiedzi plastyczne.
Konkurs jest adresowany do przedszkolaków
oraz uczniów szkół podstawowych klasy I- VI.
Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup
wiekowych:
– I grupa przedszkolaki
– II grupa - uczniowie klas I-III
– III grupa - uczniowie klas IV-VI
Format prac plastycznych to A-4. Mogą być one
wykonane dowolną techniką płaską. Każda praca
powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię
i nazwisko autora, tytuł pracy /pora roku/, kategoria wiekowa, miejscowość, telefon kontaktowy,
e-mail. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem - organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.
Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres organizatora do 17 maja.
Otwarcie wystawy plenerowej, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi
podczas trwania imprezy „Jura Rok Festiwal”,
która odbędzie się 29 maja w Koniecpolu. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Kultury.

Ponad stu młodych skrzypków
i wiolonczelistów w towarzystwie nauczycieli wystąpi na
scenie Filharmonii Częstochowskiej podczas niecodziennego
koncertu
charytatywnego
„Więc chodź, pomaluj mój świat
na żółto i na niebiesko”. Wydarzenie odbędzie się w sobotę,
siódmego maja. Początek o godzinie 17.00.
Organizatorem koncertu jest Częstochowska Szkoła Suzuki. Ponad
stu młodych skrzypków i wiolonczelistów oraz ich nauczyciele ze Szkół
Suzuki z Częstochowy, Tarnowskich Gór, Zabrza, Bielska - Białej,
Katowic, Kalisza, Łodzi, Oleśnicy,
Opola, Olkusza, Świdnicy i Wrocławia zagrają charytatywnie włączając się w zbiórkę funduszy na
pomoc Ukrainie.
Metoda Języka Ojczystego (zwana
inaczej Metodą Suzuki), którą gry
na skrzypcach i innych instrumentach uczone są dzieci już od 3. roku
życia, powstała w latach 30-tych
w Japonii. Autorem całego sys-

temu filozoficzno-pedagogicznego
o tej samej nazwie jest skrzypek
i pedagog Shinichi Suzuki (18981998) założycie słynnego Instytutu
Kształcenia Talentu.
Celem nauczania tą metodą jest
wszechstronny rozwój dziecka,
uwrażliwienie na piękno, budowanie poczucia własnej wartości.
Motywacją dziecka do nauki ma
być traktowanie muzykowania
jako zabawy i spędzanie czasu
z rodzicem, nauczycielem innymi
dziećmi. Zajęcia odbywają się na
całym świecie w jednakowym systemie i obejmują lekcje indywidualne, grupowe, warsztaty krajowe
i międzynarodowe. Tego typu szkoły
funkcjonowały jeszcze do niedawna
na Ukrainie. W ramach gestu solidarności w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się wyjątkowy
koncert charytatywny. Podczas
wydarzenia będzie można wrzucać
dowolne kwoty do puszek. Celem
zbiórki jest wsparcie finansowe dla
członków i rodzin członków Narodowego Stowarzyszenia Suzuki na
Ukrainie.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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10.02.2022r. w Muzeum Monet i Medali
Św. Jana Pawła II w
Częstochowie odbyło
się
podsumowanie
i rozdanie nagród
XX Wojewódzkiego
Konkursu na„Szkolną
gazetę
z
dodatkiem ekologicznym”.
Komisja
przeanalizowała i oceniła
nadesłane prace w
trzech kategoriach wiekowych. Redaktorzy gazety szkolnej „Echo Samochodówki” : Igor Równiak, Jakub Strojec, Kamil Jura, Jakub Klaszka,
pracujący pod opieką nauczycielek- bibliotekarek: pani Aliny Grabnej,
pani Anny Majchrzak zajęli I miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Uczniowie Zespołu Szkół
Samochodowych
laureatami w konkursie
„Autofachman”
W dniu 16.03.2022r. w Powiatowym
Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie odbył się
konkurs ,,Śląski sprawny młody mechanik samochodowy – Autofachman”, w którym brali
udział uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych: Leonard Janeczek, który zdobył 4
miejsce oraz Jakub Klaszka - zwycięzca konkursu, który reprezentował Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Uczniów
przygotowali nauczyciele: pan Dariusz Zalas
(ZSS) i pan Wojciech Pryt (CKZiU).

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

W

dniu 31 marca 2022
roku Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego
w Częstochowie obchodził Święto
Patrona będące jednocześnie
Dniem Otwartym. Nasza uroczystość stała się okazją do wręczenia
firmie TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie nagrody „Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe”
przyznanej w konkursie zorganizowanym pod patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy, którą odebrali Pan Witold Stefański Dyrektor Tauron
Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie i Pani Agnieszka
Hyla-Kaźmierczak
Kierownik
Wydziału Personalnego – HR
Partner Biznesowy w tej firmie.
Podpisany został także list intencyjny dotyczący realizacji pilotażowego projektu edukacyjnego. Jego
celem jest propagowanie wiedzy
z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów,

podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia
zatrudnienia m.in. w obszarze
produkcji energii z odnawialnych źródeł. Sygnatariuszami listu intencyjnego byli:
OW POLSKA Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Przemysłowa
Akademia Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ZSME im. K.
Pułaskiego w Częstochowie. Strony
zawartego porozumienia reprezentowali pani Aleksandra Jampolska

W dniu 26. 03.2022r. uczniowie klas IIId i IIIe Szkoły Branżowej I Stopnia odbyli wycieczkę do Brembo w
Częstochowie, który jest jednym z zakładów należącym do włoskiego koncernu, zajmującego się produkcją
części samochodowych. Zakład częstochowski produkuje elementy układów hamulcowych. Uczniowie spotkali się z dyrektorem Brembo, kierującym wszystkimi polskimi zakładami tej firmy. Następnie pracownicy
HR opowiedzieli o historii, produkcji i rozwoju Brembo w Częstochowie. Po spotkaniu uczestnicy wycieczki
zwiedzili oddział produkcji części na obrabiarkach CNC, cynkownię oraz oddział montażu i wysyłkę gotowych
części. Organizatorami wycieczki i opiekunami młodzieży byli nauczyciele:pan Jarosław Jaśkiewicz i pan Bogusław Kurzelowski.

Wycieczka do Zakładu Automex w Dźbowie
W dniu 21 .03.2022r. uczniowie klasy III e Szkoły Branżowej I Stopnia, pod opieką nauczycieli: pana Jarosława Jaśkiewicza i pana Tomasza Kłosowskiego, odbyli wycieczkę do zakładu Automex. Zakład zajmuje
się produkcją, m. in. części samochodowych (elementy pomp paliwowych, mechanizmu różnicowego) na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Oprowadzający uczniów, pracownicy opowiedzieli o historii zakładu,
produkowanym asortymencie, rodzajach stosowanych obrabiarek CNC. Następnie uczniowie zobaczyli oddział obróbki, magazyn oraz dział kontroli jakości. Dowiedzieli się również o możliwości zatrudnienia w Automexie.

Zespół Szkół
Samochodowych
na Marszu Milczenia
Klasa 3 b TS wraz z wychowawczynią, panią Ewą Wierzch, 18
.03.2022r. reprezentowała szkołę
w „Marszu Milczenia” .Spotkanie
to było wyrazem protestu przeciwko napaści Rosji na Ukrainę.
Uczestnicy wyruszyli z Placu Biegańskiego, gdzie przed Pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego
zostały złożone kwiaty. Następnie
zebrani przeszli Alejami Najświętszej Marii Panny pod Grób Nieznanego Żołnierza.

Tak minął Dzień Otwarty w Pułaskim
przedstawicielka spółki „Ocean
Wind”, Pan Krzysztof Tomaszewski
członek zarządu Przemysłowej
Akademii Rozwoju i Pan Tomasz
Dobosz Dyrektor Zespołu Szkół
Mechaniczno – Elektrycznych im.
Kazimierza Pu-

łaskiego. W tym dniu odwiedziło
nas wielu uczniów szkół podstawowych. To właśnie dla nich
przygotowano szereg atrakcji:
ciekawą prezentację kierunków
kształcenia, humorystyczne przedstawienie poświęcone patronowi
szkoły, salony języków obcych, gier
logicznych i matematycznych, ta-

lentów i zainteresowań uczniów
ZSME, kawiarenkę, prezentacje
pracowni zawodowych, pokazy
eksperymentów
technicznych.
Ciekawe stoiska zaprezentowali
przedstawiciele firm partnerskich
TAURON i ERGO-TERM, Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału
Elektrycznego Politechniki
Częstochowskiej, Sztabu Ratownictwa i Łączności „Rescue Team”. W czasie Dnia
Otwartego

można było zwiedzić Zespół
Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. W rolę przewodników doskonale wcielili się uczniowie. To

PLANETA ZRK – jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego?”
12 kwietnia bieżącego roku uczniowie
klas 4En i 2En uczestniczyli w zajęciach
warsztatowych dotyczących planowania własnego rozwoju zawodowego
zorganizowanego przez Instytut Badań
Edukacyjnych w Warszawie. Podczas
warsztatów uczniowie zostali zapoznani ze Zintegrowanym Rejestrem
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Wycieczka do Zakładu Brembo
w Częstochowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

„Echo Samochodówki”znów na podium
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Kwalifikacji, który pomaga młodym
osobom ukierunkować swój rozwój
zawodowy, a na podstawie posiadanych umiejętności i kwalifikacji rozpoznawać zapotrzebowanie rynku pracy.
W fantastycznej atmosferze uczestnicy
przyswajali przekazywaną wiedzę, poznawali pomocne aplikacje, planowali

swoją ścieżkę rozwoju zawodowego,
doskonalili umiejętność pracy w grupie.
Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w
warsztatach oraz kilka praktycznych
gadżetów.
■ Agnieszka Soduła

oni odkrywali przed młodzieżą
szkół podstawowych zakamarki
naszej szkoły. Podczas uroczystości nagrodzeni zostali laureaci konkursówtowarzyszących
naszemu świętu skierowanych
do uczniów klas starszych szkół
podstawowych, takich jak: Konkurs „Podróż moich marzeń – śladami słynnych matematyków”,
Powiatowy Konkurs Historyczny
„Z dziejów wojen Rzeczypospolitej w XVII wieku. W 400 rocznicę
bitwy pod Chocimiem”, Powiatowy
Konkurs Historyczny” Kazimierz
Pułaski – pułkownik konfederacki i generał kawalerii Stanów
Zjednoczonych”,Konkurs Języka
Angielskiego „POWER ON!”,
Konkurs „Podróże ortograficzne
z historią”. Fundatorem nagród
w postaci kursów językowych dla
zwycięzców konkursu „POWER
ON” była pani Beata Kucharczyk
Dyrektor Szkoły Językowej ProfiLingua. Odwiedzili nas również
przedstawiciele lokalnych mediów: Telewizji Orion, Radia Fiat,
RMF MAXXX oraz Telewizji Internetowej STUDIO Częstochowa.
■ Anna Szydłowska
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budownictwo

TopBuilder

Przypominamy

Cemex z prestiżową nagrodą Gdzie złożyć wniosek o dodatek
Prestiżowa nagroda TopBuilder po raz
kolejny trafiła do firmy CEMEX Polska.
Kapituła konkursu wyróżniła oferowane przez nią niskoemisyjne produkty
Vertua®.
TopBuilder należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w polskiej branży
budowlanej. Co roku kapituła nagradza
najwyższej jakości wyroby, obiekty i usługi,
w tym sprawdzone rozwiązania materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne.
Podczas tegorocznej, XIV edycji konkursu,
eksperci docenili m.in. niskoemisyjne produkty znajdujące się w ofercie CEMEX
Polska. Pierwsze z nich zostały wprowadzone na polski rynek przed rokiem.
Obecnie portfolio produktów Vertua®
obejmuje cementy, betony i domieszki.
Produkty betonowe Vertua® są dostępne
w dwóch wariantach: classic oraz plus. Zapewniają one redukcję emisji dwutlenku
węgla odpowiednio do 30% i 50%¹ . W obu
przypadkach możliwa jest również dalsza
kompensacja, aż do osiągnięcia zerowej
emisji netto produktu. Betony Vertua® charakteryzują się takimi parametrami technicznymi, jak wyroby standardowe, dlatego
mogą być z powodzeniem wykorzystywane
na każdym etapie realizacji projektu budowlanego.
Cementy Vertua® z kolei, są doskonałym
uzupełnieniem portfolio produktowego
i spełniają oczekiwania klientów, projektantów i inwestorów, którzy doceniają rozwiązania niskoemisyjne w nowoczesnym
budownictwie. Wybór cementów Vertua®
to wybór produktów z pozytywnym
wpływem na środowisko wynikającym
z istotnego zmniejszenia ich śladu węglo-

wego. Dzięki temu w całym cyklu życia
konstrukcji z betonu można uzyskać wymierne efekty środowiskowe zarządzając
świadomie emisją CO2. Poziom redukcji
wynosi odpowiednio od 20% do 40% dla
cementów z grupy Vertua Plus® lub ponad
40%² w przypadku cementów z grupy
Vertua Ultra®.
– Łagodzenie zmian klimatu to jeden
z priorytetów CEMEX, dlatego portfolio
naszych produktów jest stale wzbogacane
o niskoemisyjne rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa. Dzięki zastosowaniu
cementów, betonów i domieszek Vertua®,
klienci CEMEX Polska mogą znacząco
ograniczyć ślad węglowy w ramach realizowanych inwestycji – mówi Piotr Jurczuk,
Menadżer Rozwoju Sprzedaży w Pionie
Handlowym.
- Oferowanie niskoemisyjnych produktów
wpisuje się w prowadzoną przez naszą
firmę strategię „Future in Action”, która
zakłada m.in. daleko idącą redukcję emisji
dwutlenku węgla w zakładach CEMEX
w kolejnych latach – dodaje Piotr Karbownik, Menadżer Zarządzania Produktami w Pionie Betonu i Kruszyw.
Tegoroczna nagroda TopBuilder to nie
pierwsze tego rodzaju wyróżnienie dla
CEMEX Polska. W minionych latach kapituła konkursu doceniła m.in. oferowane
przez firmę produkty betonowe i cementy
specjalistyczne, a także prowadzone przez
CEMEX mobilne laboratorium betonu.
■ Oprac. Katarzyna Gwara

¹ w porównaniu z betonem referencyjnym, opartym
na najbardziej popularnym na rynku cemencie
portlandzkim CEM I 42,5R
² w porównaniu do średniej emisji cementu CEM
I dla globalnej średniej emisji branżowej GCCA

osłonowy?

Dodatek osłonowy, wprowadzony
w ramach Tarczy Antyinflacyjnej, ma
pomóc finansowo osobom o niskich
dochodach, a także uchronić ich przed
ubóstwem energetycznym. Aby
z niego skorzystać należy złożyć
wniosek o jego wypłatę w urzędzie
gminy albo urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania.
Wsparcie w ramach dodatku osłonowego obejmie blisko 7 mln gospodarstw
domowych, co stanowi prawie połowę
wszystkich gospodarstw w naszym kraju.
Rządzący na ten cel zabezpieczyli kwotę
ponad 4 mld zł.
I tura wniosków o dodatek osłonowy
Tylko w pierwszej turze polskie rodziny
złożyły wnioski na kwotę ponad 1 mld zł.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez
wojewodów, o największe wsparcie zawnioskowali mieszkańcy województwa
wielkopolskiego – 124 mln zł. Na kolejnych
miejscach znalazły się województwa: lubelskie – 107 mln zł i śląskie – 96,5 mln zł.
Wnioski o dodatek osłonowy można było
składać do 31 stycznia 2022 r., wówczas
ich wypłata jest realizowana w dwóch ratach do końca marca i do 2 grudnia. Osoby,
które nie złożyły wniosku w pierwszym
terminie nadal mogą to zrobić do 31 października. W tym przypadku wypłata całego dodatku zostanie zrealizowana do
2 grudnia 2022 r.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek
osłonowy?
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w urzędzie gminy albo
urzędzie miasta właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania.
Wysokość wsparcia w ramach
dodatku osłonowego
Jednoosobowe gospodarstwo domowe
otrzyma 400/500 zł przy założeniu, że jego
dochód nie przekroczy 2100 złotych.
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma
600/750 zł przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na
osobę.
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma
850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe
otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500
złotych miesięcznie na osobę.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę.
Oznacza to, że dodatek jest przyznawany
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Minimalna kwota wypłacanych dodatków
osłonowych wynosi 20 zł.
Co istotne jednak, aby ubiegać się
o wyższy dodatek, niezbędnym warunkiem
jest złożony wniosek o wpis źródła ogrzewania domu/mieszkania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (tzw. CEEB).
■ Katarzyna Gwara

motoryzacja
kowe elementy odblaskowe. Na
aucie będzie można umieszczać
dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy
żółto-zielonej fluorescencyjnej.
Analogiczne rozwiązania dotyczyć będą również policyjnych
motocykli.
• braku określenia barwy i tła dla
napisu świetlnego POLICJA.

Rewolucja

Radiowozy
w nowym wydaniu
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Nową koncepcję wzoru oznakowania różnych typów pojazdów
policyjnych Komenda Główna
Policji opracowała we współpracy
z Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. Prace trwały przynajmniej
od 2019 roku. Zaproponowane
barwy są podobne do używanych
na samochodach i motocyklach
np. przez policjantów niemieckich,
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brytyjskich, australijskich czy
skandynawskich.
Nowe oznakowanie wprowadzane będzie stopniowo, wraz z
przyjmowaniem do służby kolejnych wozów. Co istotne, zwiększenie
sygnałów
świetlnych
obejmie wszystkie służby wykorzystujące pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.
■ Katarzyna Gwara

zdj. Policja

Policyjne radiowozy przejdą
radykalne zmiany. Niebiesko-szare
pojazdy
zostaną
wzbogacone o żółto-zielone
odblaskowe pasy. Sygnałów
błyskowych będzie aż 30 zamiast 10.
Prezentacja
nowego
oznakowania polskiej policji miała
miejsce podczas międzynarodowych targów Polsecure 2022 w
Kielcach. - Radykalne zmiany w
oznakowaniu i uprzywilejowaniu

samochodów policji uzasadnione
są lepszą widocznością, która
ma przełożyć się na zwiększenie
bezpieczeństwa funkcjonariuszy
oraz innych użytkowników dróg
– informują funkcjonariusze. Stąd
zmiana trzech kluczowych elementów pojazdów policyjnych:
• ostrzegawczych sygnałów
błyskowych będzie trzy razy
więcej – zamiast 10 lamp LED
każdy radiowóz dostanie ich aż
30;
• zmieni się wzór oznakowania i
zostaną wprowadzone dodat-

Wybrane samochody na dzień 29 kwietnia 2022
FORD FOCUS
1.5 D, kraj., rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany, F-VAT

44.900 zł

OPEL ASTRA V
1.6 D, rok prod. 2018,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

43.800 zł

MERCEDES GLC 250
2.0 E, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

173.900 zł

144.900 zł

VW PASSAT
1.8 TSI, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

FORD MONDEO
2.0 D, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

77.900 zł

79.900 zł

AUDI A6
2.0 D QUATRO S TRONIC,
kraj., rok prod. 2018, I-wł.,
serwisowany, F-VAT

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

139.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008,
30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 
119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 
21.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,
F-VAT,
94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT,
149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 
17.800 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
41.500 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 
15.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010, 
24.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.800 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,

166.800 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,
179.900 zł
MINI COOPER, 1.6 E, rok prod. 2006,
14.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj.,
25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany
43.900 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,
5.500 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

3.900 zł
OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006,
7.400 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E, rok prod. 2005, 
8.900 zł
RENAULT THALIA 1.4 E, rok prod. 2001, 
3.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., serwisowany,
F-VAT,
44.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 
21.900 zł
VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 
16.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 
17.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
7.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
59.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
VW UP! 1.0 E, rok prod. 2012, nawigacja 
23.300 zł
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł
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reklama / ogłoszenia

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

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

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

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

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061
● Aparat fotograficzny klasyczny,
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie
w zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418
● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529
● Drzwi wewnętrzne białe 80 bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt.
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.
Tel. 509 024 239

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, tel. 535 988 066
● Wózki inwalidzkie (2), nowe,
regulowane podnóżki, ręczne,
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418
● Wzmacniacz gitarowy 30W
lampowy typu VOX, b.dobry,
400 zł, tel. 697 272 102

USŁUGI
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134

Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998m², ogrodzona, położona w malowniczej, leśnej okolicy.
Działka znajduje się w gminie
Janów, w miejscowości Piasek,
ok 25 km od Częstochowy.
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

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

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

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

● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920
● Materac masujący rehabilitacyjny Enabiol” prod. niemieckiej.
Podstawowe informacje:
w internecie wpisać słowo
„Vitberg”, wskazania do terapii:
bóle kręgosłupa i karku,
skurcze łydek i inne.
Tel: 514 621 011
● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717
● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC. Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164
● Trening pamięci, uwagi,
myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat.
Tel. 668 814 587
● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

sport
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Rugby Club Częstochowa

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa
– Betard Sparta Wrocław

Powrót na fotel lidera
Mistrzostw Polski U16

W najbliższą niedzielę 1 maja
o godzinie 16:30 zielona-energia.com
Włókniarz
Częstochowa zmierzy się na
stadionie przy Olsztyńskiej
z drużyną Betard Sparty
Wrocław.
Zapowiada się niezwykle emocjonujące spotkanie! Bilety na
ten mecz cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem, w związku
z czym klub zachęca do nabycia
ich w przedsprzedaży i przypomina, że kupno biletu prze
meczem to nie tylko szansa na
samodzielne wybranie miejsca na
stadionie, ale też korzystniejsza
cena. - „W przedsprzedaży taniej!”

W Rzeszowie zmierzyły się
zespoły: Amazonki Lublin, Budowlani Łódź, Atomówki Łódź,
Błyskawice Rzeszów i Rugby
Club Częstochowa. Turniej został rozegrany systemem „każdy
z każdym”. - W pierwszym meczu
zmierzyliśmy się z liderem rozgrywek Amazonkami Lublin.
W tym bardzo zaciętym meczu
nasze kadetki przegrywały już
0:12, jednak udało im się odwrócić losy tego spotkania na
swoją korzyść wygrywając ostatecznie 14:12. Drugi mecz z Atomówkami Łódź, to kolejny thriller.
Najpierw to nasze kadetki wyszły
na prowadzenie 7:0. Wtedy dwie
nasze zawodniczki w odstępie
niecałej minuty otrzymały żółte
kartki, przez co musieliśmy przez
chwilę grać w niedowadze dwóch
zawodniczek (pięć na siedem).
Mimo to w tym czasie niemal
udało nam się zdobyć kolejne
przyłożenie, ale nie zostało ono
ostatecznie uznane przez sędziego. Wtedy też odpowiedziały
Atomówki i zbliżyły się do nas na
dwa punkty (7:5). Po przerwie to
my znów przyłożyliśmy punkty
(12:5) i mecz stał się jeszcze bardziej zacięty. W ostatniej akcji
meczu Atomówki zdobyły przyłożenie, ale nieudane podwyższenie
sprawiło, że to nasze zawodniczki
mogły cieszyć się ze zwycięstwa
12:10. W kolejnym spotkaniu mierzyliśmy się z bardzo mocnymi

tego dnia Budowlanymi Łódź. Już
w pierwszych minutach łodzianki
wyszły na prowadzenie 7:0.
Chwilę później ich zawodniczka
otrzymała czerwoną kartkę za
zbyt wysoką szarżę. Mimo gry
w przewadze przez większość
spotkania nie udało się nam
złamać świetnie zorganizowanej
tego dnia obrony Budowlanych.
Natomiast one przyłożyły nam raz
jeszcze z podwyższeniem w ostatnich minutach i mecz zakończył się
naszą pierwszą i jedyną porażką
tego dnia 0:14. Ostatni mecz rozegraliśmy z gospodarzami turnieju - Błyskawicami Rzeszów. Po
trzech bardzo ciężkich fizycznie
i psychicznie meczach trener
dokonał kilku zmian w składzie
i dał odpocząć najbardziej wyeksploatowanym zawodniczkom.
Mimo to na przerwę schodziliśmy z prowadzeniem 7:0. Wtedy
na boisko wróciły zawodniczki,
które poprzednie trzy mecze zaczynały w pierwszym składzie
i zdecydowanie przechyliły szalę
zwycięstwa na naszą stronę. Mecz
zakończył się naszym pewnym
zwycięstwem 26:5 – podsumował
klub. W całym turnieju zwyciężyły
Budowlane Łódź. Drugie miejsce
zajęły częstochowskie kadetki.
Z kolei na ostatnim stopniu podium znalazły się Atomówki Łódź.
4 miejsce przypadło Amazonkom
Lublin, co było sporym zaskoczeniem. Ostatnie miejsce przypadło najmniej doświadczonym
w stawce Błyskawicom Łódź. Mimo że z nazwy czwarty, to tak
naprawdę był to trzeci turniej
tego sezonu Mistrzostw Polski
Kobiet u16 w rugby7. Stało się tak
dlatego, że planowany jako trzeci
turniej w Częstochowie 3.04 nie
odbył się z powodu śniegu zalegającego na boisku. Niedawno
zapadła też decyzja, że turniej
ten nie odbędzie się w ogóle
w tym sezonie. Dlatego też
przed nami ostatnie dwa turnieje

- To nowe hasło, którym zwracamy
się do Państwa, ma na celu zwrócenie uwagi nie tylko na techniczne zalety kupowania biletów
w przedsprzedaży, ale również te
finansowe. Wszyscy kibice, którzy
w przedsprzedaży internetowej
lub stacjonarnej zdecydują się na
zakup wejściówek na tegoroczne,
domowe mecze zielona-energia.
com Włókniarz Częstochowa,
mogą liczyć na atrakcyjne ceny
tychże – przypomina klub. Ceny
biletów w sprzedaży stacjonarnej
oraz internetowej do dnia meczu:
40 zł normalny, 30 zł ulgowy, 60
zł trybuna centralna. Ceny biletów w kasach stadionowych
w dniu meczu: 50 zł normalny, 40
zł ulgowy, 70 zł trybuna centralna.

Finał Fortuna Pucharu Polski

fot. Rugby Club Częstochowa

Podczas IV Turnieju Mistrzostw Polski Kobiet U16
w rugby7, który odbył się
w Rzeszowie zmierzyło się
pięć drużyn. Kadetki z Rugby
Club Częstochowa zajęły
w sportowych zmaganiach 2
miejsce i w związku z tym objęły
pozycję
lidera
w klasyfikacji generalnej cyklu
(ex equo z dwoma innymi drużynami).
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- 21.05 w Lublinie i finałowy 12.06
w Łodzi – dodaje klub.
Ścisk w klasyfikacji generalnej
Po turnieju w Rzeszowie zrobił
się ogromny ścisk w czubie klasyfikacji generalnej Mistrzostw
Polski Kobiet u16 w rugby7.
Pierwsze miejsce z 52 punktami
ex equo zajmują trzy drużyny Rugby Club Częstochowa, Amazonki Lublin i Budowlani Łódź.
Czwarte miejsce, ale wciąż blisko
czołówki z 48 punktami zajmują
Atomówki Łódź. Czerwoną latarnią rozgrywek są Błyskawice
Rzeszów z 36 punktami. - To
był bardzo ciężki i wymagający
turniej. Nasze zawodniczki zostawiły wiele serca na boisku.
Udowodniły, że potrafią odwrócić
losy meczu i walczyć do końca.
Do poprawy zostaje gra szeroka
w ataku, bo to najbardziej kulało
w Rzeszowie. Gdybyśmy częściej rozrzucali piłkę do skrzydeł,
uważam że moglibyśmy uzyskać
jeszcze lepszy wynik, a na pewno
uniknąć nerwówek w pierwszych
meczach. Mimo to jestem bardzo
zadowolony z naszych zawodniczek, które zagrały bardzo dobrze
i twardo w obronie. Przed nami
dwa ostatnie turnieje, w których
walczyć będziemy o medale Mistrzostw Polski. Nie ukrywamy, że
celujemy w ten ze złota - podsumował turniej w Rzeszowie trener
kadetek Michał Krzypkowski.
Skład:
Laura Borowska (15pkt. - 3P),
Nikola Giełażys, Nicola Kiedrzynek, Nicole Ligudzińska,
Weronika Musialik (kapitan,
19pkt. - 1P, 7pd), Amelia Ormińska (10pkt. - 2P), Daria Wąchała, Julia Weżgowiec (10pkt.
- 2P), Nina Wiśniewska, Jessica
Wojciechowska.

Raków Częstochowa
– Lech Poznań
Już
2
maja
w wielkim finale
na Stadionie PGE
Narodowym
zmierzą się drużyny
Rakowa
Częstochowa
i Lecha Poznań.
Początek meczu
o godz. 16:00.
Poinformowano,
że głównym arbitrem poniedziałkowego finału Fortuna Pucharu
Polski będzie Szymon Marciniak, który jak podkreśla częstochowski klub, jest szczęśliwym
sędzią dla Rakowa. - 41-letni arbiter w tym sezonie był głównym
rozjemcą w sześciu ligowych meczach Rakowa. Czerwono-Niebiescy w tych spotkaniach odnieśli

fot. Grzegorz Misiak

3 zwycięstwa oraz zanotowali
3 remisy.
Jego asystentami będą Paweł
Sokolnicki oraz Tomasz Listkiewicz. Sędzią technicznym wybrany został Łukasz Kuźma. Za
system VAR odpowiedzialni będą
natomiast Tomasz Kwiatkowski
oraz Paweł Malec – dodaje Raków
Częstochowa.

MOSiR Częstochowa

Ruszyły zapisy
na kurs pływania
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
poinformował, że przyjmuje
zapisy na kurs pływania na
Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości 20/22.
Planowany termin rozpoczęcia
kursu to 7 maja 2022 r. Obowiązkowe zebranie organizacyjne
- tylko dla nowych uczestników
– ma odbyć się tego samego dnia
o godz. 12:45. Zakończenie kursu
planowane jest na 5 czerwca
2022 r. - Zajęcia przewidują 10

godzin lekcyjnych i odbywać się
będą dwa razy w tygodniu - w soboty i niedziele o godz. 13:15 lub
14:00. Maksymalna ilość osób
w grupie: 13 uczestników. Minimalny wiek uczestnika zajęć:
7 lat – podaje MOSiR Częstochowa. Harmonogram kursu
sprawdzić można na stronie internetowej organizatora. Koszt
kursu to 260 zł - opłatę należy uiścić w dniu rozpoczęcia
zajęć. Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu:
34/ 363 45 27.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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tego nie możesz przegapić!

