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Uwaga kierowcy! Wraz z czwartym maja weszło w życie nowe rozporządzenie.
Zgodnie z nim, jeśli chcemy wjechać do strefy czystego transportu, musimy w lewym
dolnym rogu przedniej szyby naszego pojazdu umieścić specjalną naklejkę.
Co prawda te na razie nie obowiązują, ale po ich wprowadzeniu, jazda po strefie bez
obowiązującej nalepki będzie zagrożona karą w wysokości 500 zł.
Nalepka ma wzór ośmiokąta przypomina nieco znak „STOP”.
Jest zielona. Znajdą się na niej takiej informacje, jak rok produkcji
pojazdu, rodzaju paliwa, jakim jest
napędzany pojazd (P — benzyna, D
— olej napędowy, M — mieszanka
paliwo-olej, LPG — gaz płynny propan-butan, CNG — gaz ziemny, H —
wodór, EE - pojazd zasilany energią
elektryczną), nazwę gminy, a także
numer rejestracyjny. Nalepkę
umieszcza się w lewym dolnym
rogu przedniej szyby pojazdu.
Co istotne, projekt nalepki
oznaczającej pojazd uprawiony
do wjazdu do strefy czystego
transportu podlegał szerokim
uzgodnieniom. Uwagi do wyglądu
zgłaszali zarówno samorządowcy,
jak i organizacje branżowe zainteresowane elektromobilnością.
W trakcie konsultacji został za-

proponowany nowy wzór nalepki,
który uwzględnił właśnie rok
produkcji pojazdu, rodzaj paliwa,
nazwę gminy i nr rejestracyjny.
- Dzięki wprowadzonym zmianom
posiadacze nisko i zeroemisyjnych
pojazdów, którzy nie mają specjalnych tablic, będą mogli wjeżdżać
do stref w całej Polsce. Łatwiej
będzie też posiadaczom aut, które
zostaną uznane za dopuszczone
do wjazdu w różnych gminach
w Polsce - jeśli ich pojazd będzie
spełniał wymagania z innej gminy,
która wydała naklejkę. Będzie
to możliwe do stwierdzenia na
podstawie roku produkcji lub rodzaju paliwa. Na projekcie znalazł
się symbol znaku oznaczającego
strefę czystego transportu, aby
była ona bardziej czytelna – informuje resort klimatu i środowiska.
Warto zaznaczyć, że pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełno-

sprawne, są zwolnione od zakazu
wjazdu na mocy ustawy. Sposób
wydawania naklejek określi rada
gminy w uchwale, w której ustanowi strefę czystego transportu.
Co istotne, każde miasto będzie
wydawać własną nalepkę, która
upoważnia do wjazdu do wyznaczonej na jego terenie strefy czystego transportu. W skrócie mając
na przykład tylko nalepkę z Krakowa, nie wjedziemy do strefy
warszawskiej. Dlaczego? Bo każda
gmina może określić własne zasady funkcjonowania stref, uzależnione np. od normy EURO. Jeśli
więc często podróżujemy do kilkunastu miast i w każdym z nich będzie obowiązywać strefa czystego
transportu, to będziemy musieli
mieć również kilkanaście naklejek.
■ Czytaj dalej na stronie 3
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Obraz Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski, w jej jasnogórskim wizerunku, znalazł
się na znaczku Poczty Polskiej,
zamykającym serię „Patroni
Polski”. Powstał on we współpracy z Zakonem Paulinów.
Emisja została uroczyście wprowadzona do obiegu na Jasnej
Górze 3 maja.
Tegoroczny
znaczek,
autorstwa Bożydara Grozdewa, został

utrzymany w konwencji właściwej
dla całej serii, zapoczątkowanej
w 2018 roku wizerunkiem św. Stanisława Kostki. Na znaczku jest
jasnogórski cudowny obraz Maryi
w sukni brylantowo-diamentowej
z XVII wieku w koronach, będących
darem papieża Jana Pawła II z 2005
roku. Na kopercie FDC znalazł się
widok Klasztoru Paulinów na Jasnej
Górze z XIX w. według ryciny Maksymiliana Cercha, a w datowniku
wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej z repliką korony ofiarowanej

Koleje Śląskie

Rower i hulajnogę możemy
przewozić bezpłatnie
Koleje Śląskie umożliwiły bezpłatny przewóz w pociągach
roweru lub niezłożonej i nieumieszczonej w pokrowcu
hulajnogi. Inicjatywa jest realizowana
w
ramach
marszałkowskiego budżetu
obywatelskiego.
Oferta „Kołem po Śląsku” umożliwia bezpłatny przewóz roweru
lub niezłożonej i nieumieszczonej
w pokrowcu hulajnogi w pociągach
spółki Koleje Śląskie. Nadrzędnym
celem zadania jest promowanie

ekologicznej i przyjaznej dla środowiska formy transportu.
Zasady bezpłatnego przewozu
zostały określone w następujący
sposób:
1. przez 7 dni w tygodniu do zakupionego i ważnego biletu jednorazowego na przejazd przysługiwać
będzie bezpłatny przewóz 1 niezłożonej i nieumieszczonej w pokrowcu hulajnogi;
2. w weekendy, od godziny 15:00
w piątek do godziny 24:00
w niedzielę (do północy), do
zakupionego i ważnego biletu

przez papieża Klemensa XI w 1717
roku. - Znaczek przygotowaliśmy
w nakładzie 117 tysięcy sztuk,
więc mam nadzieję, że wszyscy
chętni będą mogli go kupić w naszych placówkach lub w internetowym sklepie filatelistycznym.
Ciekawostką jest też druga forma
wydawnicza, którą przygotowaliśmy dla klientów, a mianowicie
znaczek z przywieszką, na której
znajduje się wizerunek Matki Bożej
Częstochowskiej tłoczony na złotej
folii. Ta forma wydawnicza jest
numerowana i będzie dostępna
w sprzedaży w internetowym
sklepie filatelistycznym Poczty
Polskiej w specjalnym folderze filatelistycznym w nakładzie 9 tysięcy
sztuk – mówi wiceprezes Poczty
Polskiej Wiesław Włodek.
Znaczek z Jasnogórską Królowa
Polski to piąty walor z serii „Patroni
Polski”. W 2018 r. Poczta Polska
wprowadziła do obiegu znaczek
z podobizną św. Stanisława Kostki,
w roku 2019 walor upamiętniający
św. Wojciecha, w 2020 z podobizną
św. Andrzeja Boboli, a w 2021 św.
Stanisława ze Szczepanowa. Wartość znaczka to 8 zł, a jego nakład
wynosi 117 tys. sztuk.
jednorazowego
na
przejazd
przysługiwać będzie bezpłatny
przewóz 1 roweru (w ramach
dostępnej puli miejsc na rower
w danym składzie kolejowym).
Zadanie potrwa do wyczerpania
puli dostępnych środków (w ramach przyznanego mu budżetu),
jednak nie dłużej niż do końca
roku kalendarzowego, w którym
ten projekt jest realizowany.
Sama pula środków na pokrycie
kosztu przewozu rowerów oraz
niezłożonych i nieumieszczonych
w pokrowcu hulajnóg wynosi
250.000 zł.
Przedsięwzięcie dotyczy połączeń kolejowych realizowanych
przez spółkę Koleje Śląskie wyłącznie na terenie województwa
śląskiego.

Sport

Sukces
częstochowskiego
zawodnika

■ fot. Kamil Klimaszewski

Juliusz Trzepizur, częstochowski zawodnik K.S.
Respekt, został wicemistrzem Europy w Taekwon-do
ITF.
Mistrzostwa Europy w Taekwon-do ITF odbyły się w chorwackim Porecu. Wystartowało
w nich blisko 600 zawodników
z 28 państw. Reprezentacja
Polski zajęła 1 miejsce w klasyfikacji generalnej seniorów oraz
3 miejsce w klasyfikacji łącznej
seniorów i juniorów. Wśród
startujących nie zabrakło reprezentanta z Częstochowy.
Juliusz Trzepizur na co dzień
trenujący w Klubie Sportowym

RESPEKT powrócił do kraju
z dwoma medalami - srebrnym
w konkurencji drużynowych
technik specjalnych oraz brązowym w konkurencji drużynowych układów. Świetny występ
odnotował także w konkurencji indywidualnych układów
juniorów I Dan, odpadając
dopiero w ćwierćfinale w pojedynku z Norwegiem, aktualnym
mistrzem Europy z wynikiem
3-1, zajmując ostatecznie 5
miejsce. Podopieczny trenera
Kamila Klimaszewskiego wielokrotnie zdobywał medale podczas mistrzostw Polski, ale był
to jego debiut na turnieju rangi
mistrzostw Europy, podczas
którego spisał się znakomicie.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Uczeń „Słowackiego”

częstochowskiego
Kiedy będzie można zrobić badanie? Mamy
laureata olimpiady
Mieszkanki naszego miasta po
raz kolejny będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań
mammograficznych. Mammobus w Częstochowie pojawi
się w drugiej połowie maja.
Z bezpłatnego badania, realizowanego w ramach Programu
Wykrywania Raka Piersi, mogą
skorzystać panie w wieku od 50
do 69 lat, które nie były leczone
z powodu raka piersi oraz:
– nie miały wykonanej mammografii w ramach programu w ciągu
ostatnich 24 miesięcy,
– lub otrzymały pisemne wskazanie do wykonania badania po
upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie do dyspozycji pań
przy markecie Auchan przy ul.
Focha 7:
• 23 maja w godzinach
11.00 – 18.00
• 24 maja w godzinach
8.30 – 15.00.
Organizator prosi o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58
666 24 44 lub na www.mammo.pl.
W badaniu finansowanym przez
NFZ można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania
i bez skierowania lekarskiego.
Mammografia jest radiologiczną
metodą badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii

zdjęć sutka przy użyciu promieni
rentgenowskich. Zdolność do
uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na
wczesne rozpoznanie raka oraz innych patologii sutka, zanim staną
się one jawne klinicznie. Udowodniono, że regularne wykonywanie
badania obniża umieralność z powodu raka piersi, który jest najczęściej występującym u kobiet
rodzajem choroby nowotworowej.
Głównym powodem, dla którego
tak wiele kobiet nadal przez niego
umiera, jest zbyt późne jego wykrycie. Mammografię uznaje się za
badanie skuteczne, ekonomicznie
opłacalne i bezpieczne dla pacjentek.

Budżet miasta

historycznej

Mateusz Caban, uczeń klasy
maturalnej w I LO im. J. Słowackiego, został laureatem
Olimpiady Historycznej.
Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji - organizowana

jest przez Polskie Towarzystwo
Historyczne już od 48 lat. Tegoroczny finał odbył się w Gdańsku.
Mateusz Caban - tegoroczny
laureat - wcześniej został już finalistą olimpiad Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym oraz Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego.
Jako olimpijczyk zwolniony jest
ze zdawania egzaminu dojrzałości
z historii i wiedzy o społeczeństwie, a z otrzymanych propozycji
indeksów wybrał ten na wymarzone prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
■ zdj. I LO im. Juliusza Słowackiego

w Częstochowie

Obowiązkowe oznaczenie

Ponad milion na bezdomne zwierzęta Bez tej nalepki
Miejscy radni uchwalili program na rzecz bezdomnych
czworonogów. W sumie na ten
cel zarezerwowano 1 mln 365
tys. zł.
Program
obejmuje
przede
wszystkim zapewnienie schronienia bezdomnych zwierzętom,
a także opiekę nad wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmianie) oraz ich sterylizację bądź
kastrację. Jest w nim też mowa
o poszukiwaniu opiekunek bądź
opiekunów
dla
bezdomnych
zwierząt czy całodobowej opiece
weterynaryjnej, która jest nie do
przecenienia np. gdy zwierzak
zostaje poszkodowany na skutek
zdarzenia drogowego.

- Na realizację programu zabezpieczono w budżecie Częstochowy ok. 1 mln 365 tys.
Największa część tych pieniędzy,
bo 1 mln 200 tys. zł, pójdzie na zadania związane z prowadzeniem
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – zajmuje się tym, na zlecenie
miasta, częstochowski oddział
Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami – mówi Marcin Breczko
z biura prasowego magistratu. Na sterylizację i kastrację kotów
żyjących na wolności zapisano
30 tys. zł, a na opiekę nad nimi
(w tym karmę i domki) – 10 tys. zł.
Z kolei na zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów mających
opiekunów jest 119 tys. zł – wylicza.

Przy tej okazji przypominamy
o apelu częstochowskiego schroniska, które prosi o pomoc dla
swoich psich i kocich podopiecznych. Magazyny bowiem zaczynają świecić pustkami… Dla kotów
potrzeba żwirku bentonitowego
(czyli ,,kamiennego”) oraz dobrej
jakości mokrej karmy. Z kolei
psy czekają na karmę suchą –
także dobrą jakościowo, miłośniczki i miłośnicy czworonogów
z pewnością wiedzą, jaką wybrać
w sklepie… W sprawie przekazywania tych produktów można
dzwonić do Schroniska przy ul.
Gilowej 44/46 pod numer 34 361
65 66.

ZUS wysyła list do emerytów i rencistów

Dwie decyzje w jednej kopercie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę listów
do emerytów i rencistów.
W jednej przesyłce pocztowej
świadczeniobiorcy otrzymają
decyzję o nowej wysokości
emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw.
„trzynastki”. Akcja zakończy
się w drugiej połowie maja
tego roku.
- W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej
skrzynce pocztowej znajdą list
z ZUS, a w nim decyzję waloryzacyjną, czyli informację o jaką
kwotę ZUS zwiększył im od marca
emeryturę lub rentę. W przesyłce
będzie znajdować się także informacja o przyznaniu i wypłacie
w kwietniu tzw. „trzynastki”, czyli
dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego – mówi Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego..

Podobnie jak w ubiegłym roku
obie ważne dla świadczeniobiorców informacje znalazły się
w jednym liście. To zmniejsza
koszty wysyłki, która ma się zakończyć w maju.
Waloryzacja
W marcu tego roku ZUS podniósł 8,5 milionom osób wysokość
świadczeń
długoterminowych
w związku z waloryzacją. Chodzi
między innymi o emerytury, renty,
renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Od 1
marca kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej
wynosi 1338,44 zł i jest wyższa
o prawie 90 zł od poprzedniej.
Kwota minimalnej renty z tytułu
częściowej niezdolności do pracy
wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło
do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.

13. emerytura
Dodatkowym wsparciem dla seniorów w czasach wysokiej inflacji
jest tzw. trzynasta emerytura.
W tym roku wnosi ona 1338,44 zł
brutto. Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna
w wysokości 120,46 zł. W takiej
sytuacji trzynastka netto wyniosła 1217,98 zł.
Zgodnie z przepisami, trzynastka
przysługuje wszystkim, którzy
mają na dzień 31 marca przyznane
prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS.
Rozwiązanie to zostało zastosowane m.in. do emerytur i rent
w systemie powszechnym, emerytur pomostowych, świadczeń
i zasiłków przedemerytalnych,
rent socjalnych, nauczycielskich
świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów
wojennych i wojskowych.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

nie będziesz miał
prawa wjazdu!
■ CD ze str. 1

Choć wydzielonych obszarów w
polskich miastach jeszcze nie ma,
to prawo dopuszczające wjechanie
pojazdem do tego typu obwodów,
jest już gotowe. Prędzej czy później strefy czystego transportu
będą bowiem tworzone w poszczególnych lokalizacjach. Niektórzy
włodarze robili już wstępne przymiarki do tego typu rozwiązań.
Weźmy na przykład samorząd
Krakowa, który poinformował, że
wkrótce planuje stworzenie strefy
czystego transportu według nowej
formuły. Ma ona powstać przed
końcem 2022 r.

Strefy czystego transportu,
czyli specjalnie wydzielone
obszary na terenie gmin, będą
miały na celu ograniczenie
zanieczyszczenia
powietrza

powodowanego przez samochody. Bez żadnych ograniczeń wjadą do nich wybrane
pojazdy – auta elektryczne,
wodorowe oraz napędzane
CNG i LNG (gaz ziemny). W
pozostałych
przypadkach
gminy określą, które pojazdy
hybrydowe i spalinowe będą
mogły poruszać się po strefie.
Do wjazdu do strefy będą
uprawniały wspomniane wyżej
naklejki, których wydanie ma
kosztować maksymalnie 5 zł.
Każda osoba, która nie będzie
przestrzegać ograniczeń w
dostępie do strefy czystego
transportu, może zostać ukarana grzywną do 500 zł. Strefy
czystego transportu będą obowiązywały całą dobę.
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Na Jasnej Górze

Uroczyste obchody Dnia Strażaka
Honorowa, Pluton Honorowy
OSP w Koniakowie, pododdział
pocztów sztandarowych woj. Śląskiego, orkiestra OSP w Milówce.
Wśród uczestników był również
Krzysztof Smela, starosta częstochowski.

Na Jasnej Górze odbyły się
uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego
Dnia Strażaka. Świętowano
również 30-lecie powstania
Państwowej Straży Pożarnej.
To właśnie w Częstochowie
odbyły się uroczystości wojewódzkie. Wzięli w nich udział
między innymi reprezentujący
premiera wicewojewoda śląski
Robert Magdziarz, parlamentarzyści, władze PSP województwa
śląskiego oraz Centralnej Szkoły
PSP w Częstochowie, reprezentanci OSP województwa śląskiego, przedstawiciele Wojska
Polskiego, Policji i Straży Granicznej, a także Śląska Kompania

Mszy świętej w Bazylice przewodniczył abp Wacław Depo,
metropolita
częstochowski,
homilię wygłosił abp Wiktor
Skworc, metropolita katowicki.
Koncelebrowali bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz sosnowiecki
i biskup pomocniczy gliwicki
Andrzej Iwanecki a także kapelani strażaków, w tym krajowy
kapelan st. bryg. ks. Jan Krynicki.
- Dziękujemy Bogu za
ręce strażaków, które
z odwagą, determinacją i poświęceniem
ratują i podtrzymują
poszkodowanych bliźnich - mówił abp Wiktor
Skworc. W czasie uroczystości
wyrażano
wdzięczność za społeczne i patriotyczne
zaangażowanie pokoleń

strażaków oraz ich nieustanną
troskę o dobro wspólne.
Zwracając się do strażaków
zgromadzonych na uroczystości
metropolita katowicki podkreślił, że są oni spadkobiercami
pięknej historii i tradycji Straży
Pożarnej województwa śląskiego. - Jest ona przechowywana przede wszystkim w waszej
pamięci i w sercu, nie dla samego
tylko przechowywania, ale również do przekazywania kolejnym
pokoleniom strażackiej młodzieży. Temu pokoleniu mówię
dziś jak św. Paweł do młodego
Tymoteusza: trwaj w tym, czego
się nauczyłeś i co ci zawierzono,
bo wiesz od kogo się nauczyłeś –
powiedział hierarcha.

Państwowej Straży Pożarnej
w województwie śląskim jest 31
komend powiatowych i miejskich.
Pracuje w nich ponad 3 tysiące
strażaków.
Dzień Strażaka w Polsce został
ustanowiony w 2003 r. Święto
obchodzone jest we wspomnienie
św. Floriana, patrona strażaków
i osób wykonujących zawody
związane z ogniem.

Nabór wniosków

Można wydać pieniądze
z budżetu województwa
Można już zgłaszać zadania do
czwartej edycji wojewódzkiego
budżetu
obywatelskiego.
Wnioski przyjmowane są do
16 maja.
Zgłoszeń dokonać należy za pomocą generatora dostępnego na
stronie ebo.slaskie.pl. Forma papierowa pozostaje jedynie dla osób
nie posiadających dostępu do Internetu. Do wypełnionego formularza
należy dołączyć listę poparcia,
a w przypadku zadań, w których
wskazano szczegółową lokalizację
zadania - także zgodę władającego
obiektem lub terenem.
Na realizację zadań przeznaczone jest w tej edycji 5 mln zł.
Środki podzielone są na dwie pule:
EKO (2,5 mln zł) oraz REGIO (2,5
mln zł). Te pierwsze muszą łącznie
spełniać następujące warunki:
1. mają dominujący charakter
ekologiczny;
2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego;
3. służą rozwojowi całego Województwa.
Zgłaszane zadania w puli REGIO
mogą mieć w szczególności charakter:
1.edukacyjny;
2.ekologiczny;
3.kulturalny;
4.prospołeczny;
5.prozdrowotny;
6.sportowy;
7.turystyczny;
8.inny -mieszczący się w granicach
zadań własnych Województwa).
Pula REGIO obejmuje części

województwa w postaci grup
powiatów:
1. powiaty: bielski, cieszyński,
żywiecki oraz miasto na prawach
powiatu Bielsko-Biała (15%): 375
000,00 zł
2. powiaty bieruńsko-lędziński,
pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy (15%): 375 000,00 zł
3. powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski
oraz miasta na prawach powiatu:
Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
(16%): 400 000,00 zł
4. powiaty: gliwicki, lubliniecki,
tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice
(15%): 375 000,00 zł,
5. miasta na prawach powiatu:
Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda
Śląska, Siemianowice Śląskie,
Świętochłowice, Zabrze (13%):
325 000,00 zł,
6. powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na
prawach powiatu Częstochowa
(11%): 275 000,00 zł,
7. powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach
powiatu: Dąbrowa Górnicza,
Jaworzno, Sosnowiec (15%):
375 000,00 zł.
Wszystkie zasady, jakie powinien
spełniać projekt zadania umieszczone zostały w Regulaminie
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Więcej szczegółów
możemy uzyskać także dzwoniąc
pod numer tel. 32 77 40 544-546,
lub pisząc email na adres:
budzetobywatelski@slaskie.pl

Dziękujemy za udział

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet zakończony
Około siedemdziesiąt pań
uczestniczyło w bezpłatnym
kursie samoobrony “Bezpieczne
Życie Częstochowy i Powiatu”
pod patronatem Prezydenta
Miasta Częstochowy. Zajęcia,
które odbywały się w klubie
Spartan Częstochowa Uechi-Ryu prowadzonym przez
Zbigniewa
Rychlewskiego,
trwały kilka tygodni.
Kurs samoobrony dla kobiet
“Bezpieczne Życie Częstochowy
i Powiatu” pod patronatem Pre-

zydenta Miasta Częstochowy
Krzysztofa Matyjaszczyka wystartował 14 marca. Zajęcia odbywały się przez kilka tygodni
w klubie sportowym przy Al. Niepodległości. W tym czasie panie
poznały podstawowe techniki
sztuki walki, a także samoobrony.
Wykwalifikowany
instruktor
przedstawił też, jak w możliwie
prosty i skuteczny sposób odeprzeć potencjalny atak, obronić
się przed napastnikiem, a także,
jak go obezwładnić. Zaintereso-

wanie inicjatywą było ogromne.
Wszystkie panie, które uczestniczyły w kursie, otrzymały specjalne certyfikaty.
Inicjatywa została zorganizowana przez
Spartan Częstochowa
Uechi-Ryu
przy
współpracy z Urzędem Miasta
w Częstochowie, redakcją Życia
Częstochowy i powiatu, a także
Drukarnią Paula. Wkrótce organizatorzy zamierzają zaprosić
kolejne mieszkanki do udziału
w następnej edycji wydarzenia.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

kryminalne newsy
Mykanów

Chciał przetestować nowy
samochód... Jechał z prędkością
blisko 249 km/h!
Mandatem karnym w wysokości 2500
zł i 10 punktami został ukarany 30letni pirat drogowy. Na odcinku drogi
w Mykanowie, gdzie obowiązujący
limit prędkości wynosił 100 km/h, pędził on z prędkością 248,9 km/h! Jak
tłumaczył funkcjonariuszom, chciał
tylko przetestować nowy samochód...
Policjanci z częstochowskiej drogówki
patrolowali odcinek autostrady A1, gdy
zauważyli pędzące lewym pasem audi.
Policjanci zmierzyli prędkość oddalającego się samochodu. - Na odcinku drogi
w Mykanowie, gdzie obowiązujący limit
prędkości wynosił 100 km/h, audi pędziło

z prędkością 248,9 km/h - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy
częstochowskich policjantów. Kierowca
tłumaczył policjantom, że chciał tylko
przetestować swój nowy pojazd. 30-letni
pirat drogowy został ukarany mandatem
karnym w wysokości 2500 zł i 10 punktami
karnymi.
Od stycznia policjanci ujawnili 10734 wykroczenia popełnione w ruchu drogowym,
z czego 6218 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. 103 kierowców straciło swoje uprawnienia do kierowania na 3
miesiące za przekroczenie prędkości o powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Sprawa ma finał w sądzie

Bezmyślna kradzież defibrylatora.
Przestępca nie potrafił wyjaśnić,
dlaczego to zrobił
Wkrótce przed sądem stanie dwóch
mężczyzn oskarżonych o bezmyślną
kradzież defibrylatora. Jeden z nich
wyjaśnił, że w momencie popełniania
przestępstwa był pod wpływem alkoholu i właściwie nie wie, dlaczego
ukradł urządzenie.
Przypomnijmy, 2 listopada ubiegłego
roku o godz. 23.45 przed budynkiem
jednej z firm w Częstochowie przy ul.
Focha pojawiło się 4 mężczyzn z założonymi na głowę kapturami. Dwóch z nich
podeszło do miejsca, gdzie umieszczony
był ogólnie dostępny defibrylator i po
uprzednim zerwaniu plomby, włamali się
do kapsuły zabezpieczającej urządzenie.
- Następnie mężczyźni wyrwali defibrylator wraz z elektrodami terapeutycznymi
i oddalili się z miejsca zdarzenia. Na skutek
kradzieży sprawcy spowodowali straty
w wysokości 7.000 zł na szkodę firmy,
będącej właścicielem urządzenia – mówi
prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez
kamerę monitoringu.
Sprawami kradzieży byli 22-letni Jakub
M. i 27-letni Bartłomiej D. W trakcie
śledztwa prokurator przedstawił im zarzut kradzieży z włamaniem defibrylatora
i przesłuchał w charakterze podejrzanego.
- W złożonych wyjaśnieniach mężczyźni

przyznali się do zarzucanego im przestępstwa. Jakub M. wyjaśnił, że dokonał kradzieży defibrylatora, będąc pod wpływem
alkoholu i nie wie dlaczego to zrobił. Po
kilku dniach Jakub M. zwrócił defibrylator,
który został ukryty przez drugiego z podejrzanych – wyjaśnia prokurator Ozimek.
Ponadto aktem oskarżenia objęto przestępstwa wymuszeń rozbójniczych, których Bartłomiej D. dopuścił się na szkodę
swojej matki, niestosowania się do zakazu
sądowego opuszczenia lokalu zajmowanego z matką oraz naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby. Jakub M. nie
był w przeszłości karany. W toku śledztwa
prokurator zastosował wobec niego dozór
policji oraz zakaz opuszczania kraju. Bartosz D. był w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu
(zakład karny opuścił w sierpniu 2021
roku). W śledztwie na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie
zastosował wobec niego tymczasowe
aresztowanie.
Przestępstwo kradzieży z włamaniem
i przestępstwo wymuszenia rozbójniczego
są zagrożone karą pozbawienia wolności
od roku do 10 lat. Przestępstwo naruszenia zakazu sądowego jest zagrożone
karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat, a przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej karą pozbawienia wolności do roku.

Chłopak odpowie przed sądem rodzinnym

Policja zatrzymała 14-latka, który
miał marihuanę
14-latek odpowie przed sądem rodzinnym za posiadanie narkotyków.
Policjanci z Koziegłów znaleźli i zabezpieczyli należącą do niego
marihuanę. 14-latek został zatrzymany w pobliżu zbiornika wodnego
w Poraju.
Do zatrzymania doszło w Poraju nad Zalewem. Patrol mundurowych z Koziegłów
podczas kontroli tego miejsca zauważył
chłopca, który na widok radiowozu od-

rzucił foliowe zawiniątko w stronę wału
przeciwpowodziowego.
Podczas kontroli okazało się, że 14-latek
z gminy Poraj w kieszeni posiadał szklaną
lufkę w której znajdowała się zielona substancja. Test wykazał, że to marihuana.
Nieletni został zatrzymany. Za posiadanie
środków zabronionych odpowie przed
Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności
chłopiec został przekazany pod opiekę
TS
ojca.
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Mężczyzna został zatrzymany dzięki telefonicznemu zgłoszeniu

Miał 3,5 promila alkoholu
i wsiadł za kierownicę
Policja zatrzymała 37-letniego kierującego audi, który miał w organizmie
ponad 3,5 promila alkoholu. Zatrzymanie mężczyzny było możliwe dzięki
telefonicznemu zgłoszeniu świadka,
dlatego mundurowi apelują, aby widząc, gdy nietrzeźwy wsiada za
kierownicę - reagować.
- Do zdarzenia doszło około godziny 5.30
w dzielnicy Wyczerpy. Świadek zauważył
jak na parking podjeżdża samochód marki
Audi, a zza kierownicy wysiada pijany kierowca – mężczyzna zataczał się i nie potrafił
utrzymać równowagi. Policjanci z komisariatu V, którzy przyjechali na miejsce zastali
kompletnie pijanego 37-latka siedzącego za
kierownicą audi. Badanie wykazało, że miał
ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie.
Mężczyzna za kierowanie w stanie nietrzeźwości odpowie teraz przed sądem. Oprócz
zatrzymania uprawnień do kierowania i wysokiej grzywny, grozić mu może także 2-letni
pobyt w więzieniu - poinformowała KMP
w Częstochowie i zwróciła się do świadka,
który zareagował na tę sytuację - Dzięku-

jemy świadkowi za zdecydowaną reakcję
i powiadomienie Policji. Dzięki temu realne
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostało wyeliminowane, a nieodpowiedzialny kierowca odpowie teraz za swoje
czyny przed sądem. Taka postawa jest godna
naśladowania i pokazuje, że hasło kampanii
„Nie reagujesz akceptujesz” jest wciąż aktualne i w wielu sytuacjach może zapobiec tragedii. Policja zaapelowała do mieszkańców,
by reagowali widząc, jak nietrzeźwy wsiada
za kierownicę. Nie bójmy się też zadzwonić
na policję, jeśli zachowanie innego kierowcy
na drodze wzbudzi nasze przypuszczenia,
że może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Kierowco! Wsiadając za kierownicę
pod wpływem alkoholu możesz wyrządzić
krzywdę sobie i innym uczestnikom ruchu
drogowego. Alkohol prowadzi do: zmniejszenia szybkości reakcji, ograniczenia pola
widzenia, błędnej oceny odległości i szybkości, błędnej oceny własnych możliwości
i znacznego obniżenia samokontroli i koncentracji, rozproszenia uwagi oraz senności.
Bądź odpowiedzialny. Piłeś? Nie jedź!
■ PN

Mieli ponad 3 promile alkoholu

Pijani rodzice opiekowali się
dziećmi
Przed sądem staną pijani rodzice,
którzy wczoraj w jednym z myszkowskich mieszkań opiekowali się dziećmi
w wieku 3 i 5 lat. Matka w chwili interwencji policjantów miała w organizmie
prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie, a ojciec ponad 3 promile. Dzieci
trafiły pod opiekę cioci.
W niedzielę (1 maja) myszkowscy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań.
Zgłaszająca 25-latka poprosiła o pomoc
mundurowych, ponieważ jej mąż miał się
awanturować. Na miejscu mundurowi zastali zgłaszającą i jej 29-letniego męża.
Stróże prawa nie potwierdzili, aby pomiędzy
małżonkami doszło do kłótni.
Spostrzegli natomiast, że oboje są kom-

pletnie pijani i w takim stanie „opiekują się”
swoimi małoletnimi dziećmi. Po badaniu
stanu trzeźwości okazało się, że kobieta
miała 3,5 promila alkoholu w organizmie,
a jej mąż 3 promile. Stróże prawa przekazali
dzieci pod opiekę cioci. Teraz o losie nieodpowiedzialnych rodziców zadecyduje sąd
rodzinny.
■ TS

Częstochowa

Mieli narkotyki warte blisko
230 tysięcy złotych
Prawie 4,5 kg amfetaminy i marihuany, ponad 400 tabletek ekstazy
i 30 LSD oraz mefedron i metamfetaminę zabezpieczyli u czterech
mężczyzn częstochowscy policjanci.
Dwóch z nich już trafiło do aresztu za
posiadanie znacznych ilości środków
odurzających.
Kryminalni z Komisariatu I Policji w Częstochowie uzyskali informację o kilku
mężczyznach handlujących narkotykami
na terenie Częstochowy. Następnie ustalili miejsca, w których mogą przebywać.
We wtorek w Częstochowie zatrzymali
trzech z nich. 26 i 29-latek posiadali przy
sobie kilka działek zielonego suszu. Trzeci
w wieku 27 lat miał natomiast znaczną ilość
marihuany, mefedron, amfetaminę, tabletki
ekstazy i LSD o łącznej wartości ponad 110
tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora sąd

zdecydował, że kolejne 3 miesiące spędzi
w areszcie.
Kilka dni później stróże prawa zatrzymali
kolejnego przestępcę narkotykowego. Przy
22-latku znaleźli prawie 42 tysiące działek
dilerskich amfetaminy, blisko 600 metamfetaminy, prawie 400 tabletek ekstazy
i kilkadziesiąt tabletek psychotropowych.
Ponadto w pomieszczeniu gospodarczym
policjanci znaleźli 4 sztuki broni, która została przekazana do dalszych badań specjalistycznych, by ustalić, czy jej posiadanie nie
wymaga stosownych zezwoleń.
Prokurator z Prokuratury Rejonowej
Częstochowa-Południe skierował wniosek
o tymczasowe aresztowanie 22-letniego
handlarza. Decyzją sądu mężczyzna spędzi
najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich
udzielanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grozi kara do 10 lat więzienia.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Filharmonia Częstochowska

Muzyczna
podróż
w nieznane

Polish Piano Quartet debiutuje na
scenie! 6 maja zabierze nas w muzyczną podróż z nieznane. Startujemy
z sali kameralnej Filharmonii Częstochowskiej. Początek o godzinie 19.00.
Koncert nowo powstałego kwartetu
w składzie: Emanuel Salvador- skrzypce,
Emilia Goch Salvador- altówka, dyrektor
Adam Klocek - wiolonczela, Michał
Francuz – fortepian odbędzie się w ramach
obchodzonego w Częstochowie Roku Bronisława Hubermana w 140-tą rocznicę
urodzin i 75-tą śmierci tego wybitnego
skrzypka, patrona Filharmonii Częstochowskiej. Zabrzmią niezwykle lubiane
i popularne utwory Astora Piazzolli Cztery
pory roku w Buenos Aires i Libertango
oraz mniej znane polskim melomanom
kwartety fortepianowe: Portugalczyka
Joly Braga Santosa i pochodzącego z Hiszpanii Joaquína Turiny

Wernisaż wystawy

Teatr

Paranoiczne zdarzenie
z czerwienią

Listy niosące
miłość...

Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie wraz z autorką
Agnieszką Dumańską zapraszają
na wernisaż wystawy fotografii
„Paranoiczne zdarzenie z czerwienią”. Wydarzenie zaplanowano
na poniedziałek, 9 maja. Początek
o godzinie 18.30. Ekspozycję będzie można oglądać do 1 czerwca.

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zaprasza na premierę projektu
słowno-muzycznego „Listy niosące miłość”.
Scenariusz powstał na bazie utworów Haliny Poświatowskiej.

Agnieszka Dumańska pochodzi
z Końskich, mieszka w Częstochowie.
Jest fotograficznym samoukiem. Dokształca się uczestnicząc w warsztatach,
plenerach,
spotkaniach
z artystami fotografikami. Należy do
Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa.
Od fotografowania pejzaży i przyciągających wzrok elementów (takich
jak powalone drzewa czy krzyże na
cmentarzach) przeszła do uwieczniania
turpistycznych
zakątków
miasta - środowiska bujnego, niepokojącego życia. - Dlaczego fotografuję te, a nie inne okruchy świata? Bo

obudziły moją ciekawość, emocje, poruszyły swym pięknem lub smutnym
opuszczeniem. Stosując różne zabiegi
formalne, pokazuję swoje uczucia.
Poprzez fotografię miejsc, postaci, sytuacji – przedstawiam emocje, wizje,
wariacje wywodzące się z podświadomości, z na wpół uświadomionych
fobii. Zderzenie tych dwóch światów,
tak skrajnych, wywołuje silne emocje.
Gdy nie ma możliwości ucieczki do
enklawy, schronieniem staje się świat
wewnętrzny. Psychika, narażona na
nieustanną szarpaninę, ucieka w fantasmagorie, paranoiczne wizje. Ponieważ wachlarz ludzkich uczuć od
tysiącleci jest ten sam, fotografując
różne przestrzenie w różny sposób
ilustruję swoje stany emocjonalne.
Ważne jest, by fotografia nie zostawiła
widza obojętnym. - mówi Autorka.
W fotografii lubi nawiązać do literatury i odwrotnie: cytaty z ulubionych
książek często stanowią pożywkę dla
nowych wizji.

Osią scenariusza są zarówno wiersze o tematyce
miłosnej, jak i listy, które Halina Poświatowska
pisała do mężczyzn swojego życia. W roli głównej
zobaczymy Agnieszkę Łopacką. Towarzyszyć jej będzie Robert Rutkowski. - Chcę oddać głos poetce,
ale też wypowiedzieć się w swoim imieniu. Myślę,
że jej poezja pomimo, że bardzo osobista i oparta
na konkretnych życiowych doświadczeniach, ma
w sobie ogromny potencjał uniwersalizmu i pewnie
dlatego jest bliska zarówno mnie, jak i wielu kobietom żyjącym tu i teraz – podkreśla Agnieszka
Łopacka. Warto wspomnieć, że podczas wydarzenia ze sceny popłynie jazz. Aktorka do projektu
zaprosiła bowiem wybitnych muzyków: Janusza
Yaninę Iwańskiego (gitara) i Cypriana Baszyńskiego
(trąbka). Premierę projektu słowno-muzycznego
„Listy niosące miłość” zaplanowano na 8 maja. Data
ta nie jest przypadkowa – to dzień poprzedzający
87. urodziny pisarki.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

ogrodnictwo
Mimo że pogoda nas nie rozpieszcza, nie możemy sobie
pozwolić na zaniedbywanie
ogrodu. Z każdym dniem powinno robić się coraz cieplej
i wkrótce nasze przydomowe
„raje” powinny wręcz eksplodować zielenią i kolorowymi
kwiatami. Nie oznacza to
jednak, że możemy położyć
się wygodnie na hamaku i podziwiać
otaczającą
nas
przyrodę. Wprost przeciwnie!
Maj w ogrodzie to miesiąc intensywnych
prac.
Co
powinniśmy więc zrobić?

Ogród na wiosnę
papryki, bakłażanów, ogórków,
bazylii, majeranku. W drugiej
połowie maja do gruntu wysiewamy też nasiona słoneczników, kukurydzy, dyni, cukinii,
kabaczków.

niecierpków, cynii, astrów chińskich, bratków ogrodowych,
kocanek, lwich paszczy, begonii,
szałwii, aksamitek, ślazówki, petunii, werbeny, żeniszka, lobelii,
smagliczki, thunbergii oskrzydlonej, czy kobei.

1

W maju powinniśmy
się przede wszystkim
przyjrzeć
naszym
iglakom. Należy dokładnie
sprawdzić, czy nie zamieszkały w nich „nieproszeni goście”. Jeśli
takowych zauważymy,
sięgnijmy
po
odpowiednie preparaty. Poza
tym możemy również pokusić się o posadzenie kolejnych – pamiętajmy jednak,
aby postawić na drzewka,
które mają dobrze rozwinięte
korzenie, w przeciwnym razie
roślina może się nie przyjąć.

3

Sadzenie i sianie

4

Po 15 maja możemy posadzić w warzywniku
rozsadę gatunków wrażliwych na mrozy: pomidorów,

Poza tym możemy też nawozić
trawnik - jeśli mamy mało czasu
na pielęgnację roślin, warto
sięgnąć po nawozy o przedłużonym działaniu. Pamiętajmy
o podlaniu trawnika po zastosowaniu nawozów, aby nie „spalić”
trawy. Poza tym nie zapomnijmy
o usunięciu chwastów. Starajmy
się nie dopuścić do zawiązania
przez nie nasion (np. mniszka lekarskiego).

Delikatnie wsparcie

8

Rośliny można nawozić
po ok. 2 tygodniach od
posadzenia, jednak pod
warunkiem, że są już dobrze zakorzenione i pobierają składniki
pokarmowe z gleby. Pamiętajmy,
żeby stosować do nich specjalny
nawóz, który nie podniesie pH
gleby. To są rośliny, które muszą
mieć kwaśną ziemię, więc wybierzmy nawóz do roślin kwaśnolubnych.

9

Duże szkody w ogrodzie
mogą wyrządzić krety. Aby
szybko pozbyć się tych
zwierząt można wykorzystać
świece dymne. Ostrożnie odgarniając kopczyki znajdziemy
wejścia do korytarzy. Należy
do nich włożyć zapalone świece
i zatkać wejście ziemią. Pamiętajmy jednak, iż jako zwierze
pożyteczne w przyrodzie, kret
objęty jest częściową ochroną
gatunkową i zwalczać możemy
go jedynie na terenie ogrodu.

2

Zerknijmy też na nasze
grządki
warzywne.
Usuńmy pojawiające się
chwasty i przystąpmy do siania.
W ziemię możemy „wrzucić” nasiona marchwi, pietruszki oraz
buraków. Poza tym zadbajmy
też o te warzywa, które zasialiśmy w kwietniu – koniecznie je
przerwijmy, by miały miejsce na
rozrost.

7

W maju regularnie pielimy
grządki i rabaty, by nie
dopuścić do silnego zakorzenienia chwastów, co mocno
ograniczy ich rozwój w czasie
pozostałej części sezonu.
Gatunki roślin o płytkim systemie korzeniowym (różaneczniki, azalie, wrzośce, wrzosy)
w maju korzystnie jest nawieźć,
by pobudzić je do wzrostu.

Wyproś nieproszonych gości

Co w drzewach piszczy?

Plewienie to podstawa

7

Zero chwastów

Jakie prace wykonać?

Przegląd iglaków

Gdy na drzewach pojawią się pierwsze pąki,
sięgnijmy
po
opryski
chroniące
przed
grzybami.
Z tych owocowych usuńmy najmniejsze, uszkodzone, słabo wykształcone i noszące znamiona
chorób zawiązki – zapewni
to dorodne owoce. Poza tym
w połowie maja zasilamy młode
drzewka i krzewy nawozami
wieloskładnikowymi. Jeżeli maj
jest bezdeszczowy szczególnie
ważne dla posadzonych wiosną
młodych drzewek i krzewów
staje się odpowiednio obfite
podlewanie, w tym celu wokół
drzewka wykonaj tzw. „misę”, do
której wlej nawet do 10 litrów
wody. Lepiej podlać raz obficie
niż często po troszeczku.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 6-8 MAJA 2022

Zimni ogrodnicy, zimna Zośka

Przy sadzeniu warzyw
stosujmy się do zasad uprawy
współrzędnej (tzw. zmianowanie). Unikajmy monokultur,
które zubożają glebę i przyciągają szkodniki roślin. Obok
warzyw warto wysiać gatunki
ozdobne odstraszające szkodniki np. nagietki, aksamitki, lawendę.

Kwiatowy raj

5

Poza tym w maju możemy również rozsadzić
byliny. To także czas na
sianie złocieni, goździków maciejek, nagietków czy nasturcji.
W ostatniej dekadzie maja na
rozsadniku wysiewamy rośliny
dwuletnie, takie jak dzwonki
ogrodowe, miesięcznice, naparstnice,
bratki,
malwy.
W maju wysadzamy też rozsady

Zielono mi

6

Do tego pamiętajmy również o trawniku – przycinajmy go regularnie
i
podlewajmy
szczególnie
w ciepłe dni. Nie kośmy go
jednak, gdy jest mokry - czyli na
przykład po deszczu. W upalne
dni najlepiej kosić rano lub wieczorem. Przed rozpoczęciem
koszenia trzeba sprawdzić, czy
noże kosiarki są dobrze naostrzone. Wysokość koszenia
zależy od sposobu użytkowania
i rodzaju trawnika – często deptany kosimy nie krócej niż na
wysokość 3 cm (zbyt nisko koszony – poniżej 2 cm – szybko
wysycha i jest bardziej wrażliwy
na deptanie).

– to zjawisko pogodowe charakterystyczne dla środkowej Europy. W połowie maja, po okresie utrzymywania się wyżów nad
naszą częścią kontynentu, w tym również nad Polską, następuje
zmiana cyrkulacji atmosferycznej i przy słabnącym wyżu nadchodzą fronty z obszarów polarnych. To właśnie w tym okresie występują ostatnie przymrozki.
Zimni ogrodnicy to św. Pankracy, św. Serwacy i św. Bonifacy. Obchodzą oni swoje święta 12, 13 i 14 maja. Dzień później nadchodzi
zimna Zośka (św. Zofia – 15 maja). Na podstawie wierzeń ludowych
okres z największymi spadkami temperatur w okresie wiosennym
przypada właśnie na dni 10-17 maja, stąd też te określenia. Warto
zaznaczyć, że jeśli 15 maja będzie zimno i deszczowo to do jesieni
nie powinno być przymrozków. Trzej ogrodnicy nie są zjawiskiem
typowo polskim. Mają swoich odpowiedników w niemal całej Europie.Za naszą zachodnią granicą chłodne majowe dni, podczas
których występują wiosenne przymrozki nazywa się „Eisheiligen”.
Do grona świętych Zofii, Pankracego, Serwacego i Bonifacego,
Niemcy dołączyli świętego Mamerta, który swój dzień ma 11 maja.
Francja obchodzi „Saints de glace” 11, 12 i 13 maja. We wszystkich
państwach ogrodnicy zgodnie twierdzą, że dopiero po 15 maja
można sadzić rośliny ciepłolubne, ponieważ ryzyko przymrozku
znacznie spada. Zostało to potwierdzone licznymi badaniami oraz
obserwacjami.
Na temat „zimnych ogrodników” i „zimnej Zośki” jest wiele ludowych przysłów. Przedstawiamy kilka z nich:
• „Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle
płaczą.”
• „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy.”
• „Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy.”
• „Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym mróz ulata.”
• ,,Święta Zofija kłosy rozwija.”

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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W przypadku roślin i zwierząt

Masz gatunki inwazyjne?
Konieczne jest pozwolenie!
Osoby przetrzymujące rośliny
i zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych
(IGO) powinny sprawdzić, czy
posiadają ważne zezwolenia.
Obowiązujące od niedawna
przepisy dotyczą też osób prowadzących sklepy zoologiczne,
czy ogrodnicze. Za ich naruszenie grożą wysokie kary!
Czy wydane przed wejściem
w życie ustawy zezwolenia są
ważne?
Dotychczasowe zezwolenia na
przetrzymywanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii wygasną
19 grudnia 2022 r. Dlatego do
tego dnia należy:
• uzyskać zezwolenie na przetrzymywanie IGO i ewentualne
inne czynności zakazane albo
• przekazać IGO podmiotowi,
który posiada stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt
albo
• unieszkodliwić roślinę lub
oddać zwierzę do uśmiercenia
przez lekarza weterynarii.
- Unieszkodliwienie rośliny lub
uśmiercenie zwierzęcia powinno
się odbyć w taki sposób, aby nie
doszło do rozprzestrzenienia się
IGO w środowisku (np. poprzez
transport nasion roślin z wiatrem).
Informację o uśmierceniu zwie-

rzęcia domowego należy przekazać do regionalnego dyrektora
ochrony środowiska w terminie 7
dni – informuje strona rządowa.
W przypadku IGO stwarzających
zagrożenie dla Polski dotychczasowe zezwolenia na ich przetrzymywanie zachowują ważność.
Czy mogę uzyskać zezwolenie
na przetrzymywanie zwierząt
domowych (IGO)?
Jeśli zwierzę domowe było
przetrzymywane w celach niekomercyjnych jeszcze przed umieszczeniem tego gatunku na liście
IGO stwarzających zagrożenie
dla Unii/Polski, możliwe jest uzyskanie zezwolenia na jego dalsze
przetrzymywanie. Możliwość uzyskania zezwolenia istnieje do 18
czerwca 2022 r. Dlatego do tego
dnia należy:
• złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie
i przemieszczanie/transport
zwierzęcia albo
• przekazać zwierzę podmiotowi posiadającemu stosowne
zezwolenie lub do azylu dla
zwierząt albo
• oddać zwierzę do uśmiercenia
przez lekarza weterynarii oraz
poinformować o tym w terminie
7 dni regionalnego dyrektora
ochrony środowiska.
Trzeba pamiętać o zalegali-

zowaniu
przetrzymywanych
IGO w przewidzianych prawem
terminach!
Co ze sprzedażą IGO
przetrzymywanych w celach
komercyjnych?
Przez zapas IGO rozumiemy IGO
przetrzymywany w celach komercyjnych, np. żółwie w sklepie zoologicznym, czy sadzonki lub nasiona
roślin w szkółce ogrodniczej.
Posiadacze gatunków stwarzających zagrożenie dla Polski nabytych przed 18 grudnia 2021 r. ma
prawo bez zezwolenia:
• do 18 grudnia 2023 r. przetrzymywać lub przemieszczać te
rośliny i zwierzęta IGO w celu:
- sprzedaży lub przekazania
podmiotom prowadzącym badania naukowe, prowadzącym
ochronę ex situ, wykorzystującym IGO do celów medycznych, posiadającym stosowne
zezwolenia;
- uśmiercenia zwierzęcia lub
unieszkodliwienia rośliny;
• do 18 grudnia 2022 r. przetrzymywać lub przemieszczać te
rośliny i zwierzęta IGO w celu
sprzedaży lub przekazania podmiotom do celów niekomercyjnych, posiadającym stosowne
zezwolenia na ich przetrzymywanie i przemieszczanie.
Posiadacz zapasu IGO powinien zapewnić przetrzymywanie
i przemieszczanie go w obiekcie
izolowanym oraz podejmować
niezbędne środki w celu uniemożliwienia rozmnażania, rozprzestrzeniania się lub ucieczki
IGO. Jeśli przez 2 lata go nie
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

sprzedał bądź nie przekazał, to
jest zobowiązany poddać zwierzę
uśmierceniu zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie lub roślinę unieszkodliwieniu, w warunkach
uniemożliwiających

rozprzestrzenienie się. Informację o uśmierceniu zwierzęcia
lub unieszkodliwieniu rośliny należy przekazać do regionalnego
dyrektora ochrony środowiska
w terminie 7 dni.

Lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających
zagrożenie dla Polski
Nazwa polska
azolla drobna (karolińska)
babka bycza
babka łysa (gołogłowa)
babka marmurkowata (marmurkowa)
babka szczupła (rzeczna)
bernikla kanadyjska
biedronka azjatycka
bizon
bóbr kanadyjski
grubosz Helmsa
jeleń aksis (czytal)
jeleń sika (wschodni)
jeleń wirginijski
kolcolist zachodni
kolczurka klapowana
maral (jeleń mandźurski)
niecierpek pomarańczowy
ostryga pacyficzna
pirapitinga (pirania paku)
rdestowiec czeski (pośredni)
rdestowiec japoński (ostrokończysty)
rdestowiec sachaliński
sumik karłowaty
szczeżuja chińska
wapiti
żółw jaszczurowaty
żółw malowany
żółw ostrogrzbiety

Nazwa naukowa
Spartina anglica
Mnemiopsis leidyi
Corbicula fluminalis
Corbicula fluminea
Azolla filiculoides
Neogobius melanostomus
Neogobius gymnotrachelus
Proterorhinus marmoratus
Neogobius fluviatilis
Branta canadensis
Harmonia axyridis
Bison bison
Castor canadensis
Crassula helmsi
Axis axis
Cervus nippon
Odocoileus virginianus
Ulex europaeus
Echinocystis lobata
Cervus elaphus sibiricus
Impatiens capensis
Crassostrea gigas
Piaractus brachypomus
Reynoutria x bohemica
Reynoutria japonica
Reynoutria sachalinensis
Ameiurus nebulosus
Sinanodonta woodiana
Cervus canadensis
Chelydra serpentina
Chrysemys picta
Grapthemys pseudogographica

Każdy, kto narusza przepisy dotyczące IGO stwarzających zagrożenie
dla Unii/Polski popełnia przestępstwo lub wykroczenie i może zostać
obciążony administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł.
Posiadacze zapasu IGO, którzy nie zastosują się do przepisów podlegać
będą także karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a gdy
sprawca działa nieumyślnie, podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Z kolei właściciele zwierząt domowych, którzy nie zastosują się powyższych sposobów postępowania, podlegać także będą karze aresztu
albo grzywny.

ogrodnictwo
Podpowiadamy

Jakie rośliny wybrać
do oczka wodnego?
Widok
wody
uspokaja,
wprawia w dobry nastrój, a w
upalne dni daje ukojenie. Dlatego coraz chętniej na naszych
działkach tworzymy oczka
wodne. Mają one przede
wszystkim funkcję ozdobną.
Jak więc zaaranżować je, aby
rzeczywiście cieszyły oko?
Oczko wodne można wykonać
samodzielnie. Wystarczy trochę
czasu, cierpliwości i kilka materiałów niezbędnych. Jeśli oczko
będzie niewielkie - o powierzchni
do 50 m² – nie musimy mieć
nawet żadnego zezwolenia, ani
nigdzie nie musimy go zgłaszać.
Jeśli chcesz podnieść jego atrak-

cyjność, dobierz do niego odpowiednie rośliny. To właśnie dzięki
nim sadzawka będzie pełna uroku
i wdzięku. Poza tym rośliny wodne
zaopatrują wodę w tlen, dają
schronienie owadom, ślimakom,
rybom i zaskrońcom. Oczko
wodne porośnięte roślinnością
tworzy więc mały ekosystem w
przydomowym ogrodzie. Sprzyja
to wytworzeniu równowagi biologicznej. Dodatkowo zacienione
wnętrze zbiornika zapobiega rozwijaniu się glonów.
Na dnie najlepiej posadzić rośliny pływające, a na obrzeżach
rośliny z tak zwanej strefy przybrzeżnej. Nie zapomnij również
o tych gatunkach, które będą

oczyszczać wodę.
Sprawdzą się tutaj
przede wszystkim
hiacynt wodny, rogatek sztywny czy
salwinia uszkowata.
Rozwój glonów hamują również rdest
ziemnowodny,
gałęzatka kulista, moczarka
kanadyjska, przęstka pospolita, wywłócznik wodny czy
rdestnica kędzierzawa. Poza tym
dobrym wyborem będzie też
osoka aloesowa czy niezwykle
popularna lilia wodna. Ta ostatnia
dostępna jest w wielu różnych odmianach. Możesz więc kupić kilka,
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a twoje oczko wodne zacznie
wyglądać naprawdę magicznie.
Z kolei w strefie przybrzeżnej
świetnie sprawdzą się niezapomi-
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najka, liliowiec rdzawy czy bergenia sercowata. Co istotne,
rośliny w oczku wodnym
można sadzić zarówno przed,
jak i po napełnieniu zbiornika
wodnego. Najlepiej zrobić to
późną wiosną – szczególnie, jeśli
stawiamy na rośliny wrażliwe na
niskie temperatury. Na początku
należy obsadzić rośliny typowo
wodne, a potem gatunki ze strefy
bagnistej oraz te, które będą
otaczały zbiornik. Pamiętaj też,
aby systematycznie pielęgnować
wszystkie rośliny.
■

Katarzyna Gwara
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Dzień Otwarty w Mickiewiczu

im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Nasi uczniowie finalistami Ogólnopolskiej
Olimpiady Tematycznej!
Uczniowie naszej szkoły: P. Szczepański
(2A) i B. Skoczewski (3F) uzyskali tytuł
finalisty XV Ogólnopolskiej Olimpiady
Tematycznej im. mjr. Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1531-1683. Od Obertyna do
Wiednia”.
Nasi olimpijczycy otrzymali tym samym
zwolnienie ze zdawania egzaminu maturalnego z historii oraz najwyższy
wynik:100% z tego egzaminu. Opiekunem
P. Szczepańskiego jest mgr K. Łudzik, a B.
Skoczewskiego mgr R. Budzynowski. Gratulujemy uczniom ogromnego sukcesu!!!

mgr K. Łudzik

Olimpiada Zwolnieni z Teorii – FINAŁ
Z ogromną przyjemnością informujemy,
iż uczennice i uczniowie naszej szkoły zostali finalistami ogólnopolskiej olimpiady
projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii”.
Lista finalistów: J. Bugaj, K. Pawlak, W. Sadzińska, O. Pierzgalska, W. Szymanek, W.
Góral, M. Jagusiak (3d), W. Poch, O. Ziębińska (3h) i A. Radziejewska (3i).
Uczestnicy olimpiady mieli za zadanie
realizować własny projekt społeczny,
który poprawi rzeczywistość, a przy
okazji nauczy wielu przydatnych umiejętności oraz pozwoli zdobyć międzynarodowe certyfikaty. Projekt społeczny
to każda, nawet najprostsza inicjatywa,
która zmienia otoczenie na lepsze. Pro-

jekt może dotyczyć wszystkiego, co jest
związane z pasją i zainteresowaniami pomysłodawców.
Młodzież otrzyma międzynarodowe certyfikaty, z takich dziedzin jak zarządzanie
projektami, marketing czy kompetencje
cyfrowe. Najlepsze projekty zostaną wyróżniane „Złotymi Wilkami”. Nagrody
wręczone będą na oficjalnej gali finałowej
z rąk przedstawicieli najwyższych władz
państwowych i szefów wielkich firm podczas dorocznego Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii, który odbędzie się 19
maja 2022 roku. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
dr M. Orzechowska, mgr J. Piwowarczyk

Dnia
22
kwietnia 2022
roku w naszym
liceum odbył
się
Dzień
Otwarty. Odwiedziło nas
ponad
720
uczniów zainteresowanych
naszą ofertą
edukacyjną z
częstochowskich szkół oraz okolicznych miejscowości.
Każdy uczeń został
miło przyjęty przez
przedstawicieli naszej
szkoły. Młodzież podczas
swojej wizyty zapoznała
się z charakterystyką
poszczególnych
profili, poznała
f u n kc j o n u j ą c e
w szkole koła
zainteresowań
oraz
podejmowane inicjatywy,
a także odbyła
spacer po budynku placówki.
V LO zaplanowało mnóstwo
atrakcji dla odwiedzających.
Między innymi można
było zobaczyć występ
szkolnej grupy musicalowej „Mick Art Group”,
która
przedstawiła
swój najnowszy musical
„Sweet Voice Ameryko”
oraz kabaret szkolny
„Pół żartem, pół serio”.

Poza tym goście
oglądali
cheerleaderki, pokazy
jogi, fitnessu i obserwowali różne
doświadczenia z
dziedziny przedmiotów ścisłych.
Młodzież podziwiała
również
nasze archiwum
PRL-u oraz Izbę
Pamięci
Czynu
Niepodległościowego,
a poprzez liczne quizy,
zagadki i gry planszowe,
lekcje otwarte, rozmowy
z uczniami i nauczycielami mogła poznać społeczność V LO. Podczas
Dnia Otwartego odbył
się także Turniej piłki nożnej
chłopców
Szkół
Podstawowych.
Był to wyjątkowy
i długo wyczekiwany przez całą
społeczność dzień.
Wspaniale,
że
mogliśmy się zobaczyć i wspólnie
spędzić
czas.
Bardzo cieszymy
się z tak pozytywnych opinii i mamy nadzieję, że spotkamy się z
Wami - Drodzy Ósmoklasiści już we wrześniu.
Wszyscy trzymamy za
Was kciuki. Do zobaczenia!
Natalia Bogus (IIe)

Prus na topie
Szkoła Fotografii
Prusa
Wraz z wiosną w Zespole Szkół
im. B. Prusa Częstochowie zaczęła działać Szkoła Fotografii,
na której czele stanął nauczyciel
zawodu Kamil Pawlik. Ten znany
w środowisku artysta fotografik,
wraz z grupą młodzieży, w każdy
poniedziałek odwiedza szkoły
podstawowe w Częstochowie i
okolicy oraz prowadzi warsztaty
pod przewrotnym hasłem „Nie
lubię poniedziałku”. Uczestnicy
spotkań - wychowankowie klas
ósmych - pod czujnym okiem mentorów, dowiadują się jak wykonać
dobre zdjęcie i wykorzystać fotograficzny potencjał smartfona.
Dotychczas w warsztatach wzięli
udział uczniowie Szkół Podstawowych nr 8 i 32 w Częstochowie
oraz adepci placówek w Hutkach
i Konopiskach. Pierwsze efekty
ich pracy można było podziwiać
na wystawie zorganizowanej z
okazji Dnia Otwartego w Prusie.
Finał akcji przewidziany jest na
1 czerwca br., a jej zwieńczeniem
będzie salon fotografii w gmachu
szkoły, przy czym najlepsze z nich
zostaną nagrodzone.
Już dzisiaj zapraszamy na wernisaż.

jącej się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych.
Specjaliści w tym zawodzie poszukiwani są do obsługi, instalowania
i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów
i układów automatyki przemysłowej.

Postępowy
Prus
Zespół Szkół im.
Prusa w Częstochowie
od lat cieszy się renomą
na rynku edukacyjnym wśród absolwentów szkół podstawowych
z miasta i regionu. Duża w tym zasługa szerokiej oferty edukacyjnej
skierowanej do młodych ludzi.
Dotychczas mogli oni kształcić
się na Prusa w zawodach: technik
automatyk, technik elektronik,
technik geodeta, technik foto-

grafii i multimediów oraz technik
mechatronik. Tegoroczna oferta
została wzbogacona o jeden z
najbardziej poszukiwanych w
przemyśle zawodów: technik robotyk, który jest odpowiedzią na
potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, w
coraz większym stopniu opiera-

Dzień Otwarty
w Prusie
Podobnie jak inne placówki
oświatowe w mieście, 22 kwietnia
br. Prus otworzył szeroko drzwi,
przez które tłumnie wchodzili
przyszli absolwenci szkół podstawowych. Każdy z nich mógł
swobodnie wejść do pracowni
zawodowych i zapoznać się z ich

wyposażeniem oraz uzyskać
odpowiedź na każde, nawet
najbardziej
skomplikowane
pytanie, dotyczące działania
specjalistycznego sprzętu, na
którym przyszli mechatronicy,
elektronicy, geodeci czy fotografowie, pracują na co dzień.
Tego dnia w szkole działo się
naprawdę wiele: można było
wziąć udział w turnieju UNO,
pokazie umiejętności nabytych
przez uczniów podczas stażu we
Włoszech, mini kursie z języka
włoskiego, kursie tańca do muzyki włoskiej oraz podziwiać wystawę zdjęć wykonanych przez
uczestników warsztatów „Nie
lubię poniedziałku”.
Ważną atrakcją była międzyszkolna rywalizacja uczennic
w V Powiatowym Turnieju Zespołów Cheerleaders o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół imienia
Bolesława Prusa w Częstochowie,
pod
honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy
Krzysztofa Matyjaszczyka oraz
Starosty
Częstochowskiego.
Młode uczestniczki zaskoczyły
jury, pokazując niezwykłe układy
choreograficzne, wzbogacone o
piramidy, szpagaty, skoki szpagatowe oraz wysokie wymachy.
Organizatorzy Dnia Otwartego
zadbali, by żaden z gości nie wyszedł ze szkoły głodny, częstowali
darmową kawą, herbatą i pizzą.
Dzieje się w Prusie!
I.C.

turystyka
Turystyka górska
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Nowy turystyczny hit

Savoir-vivre na szlaku Ogromne kolejki do łódzkiego
Każdy, kto przemierzał kiedykolwiek górski szlak, musiał
spotkać się z pozdrowieniem
od mijających się ludzi. Większość miłośników pieszych
wycieczek zna ten zwyczaj.
Wyjaśniamy, skąd się wziął
i dlaczego powinno się go pielęgnować.

Odpowiednia kultura na szlaku to
bardzo ważna kwestia turystyki
górskiej. Wielu początkujących
turystów może się zdziwić, kiedy
mijające ich na szlaku osoby powiedzą do nich „cześć” bądź „dzień
dobry”. To piękny zwyczaj, do którego przełamać powinni się nawet
niechętni. Dawniej było zdecydowanie
mniej
osób,
które
decydowały się na górskie wycieczki. W związku z tym mijający
się turyści czuli między sobą wyjątkową więź, która wynikała

z miłości do gór. Pozdrowienie na
szlaku jest wyrazem serdeczności
i życzliwości. Zwracając się do nieznajomej osoby w górach dajemy
jej znać, że czujemy się z nią związani poprzez wspólną pasję.
W czasach, gdy turystów na szlakach było o wiele mniej, troszczyli
się oni o siebie bardziej, a wymiana pozdrowień była także

formą sprawdzenia, czy u mijającej osoby wszystko w porządku.
„Dzień dobry” na szlaku to przede
wszystkim forma życzenia drugiej
osobie bezpiecznej wędrówki.
Specjaliści
od
savoir-vivre
twierdzą, że pierwsze przywitanie
powinno wyjść od osób schodzących w dwóch, jednak ogólna
zasada jest taka, że pierwsi witają
się ci, którym jest łatwiej. Możemy zwrócić się do innych
wędrowców uniwersalnym „dzień
dobry” bądź zwykłym cześć”.

Orientarium

Na turystycznej mapie Polski
pojawiło się nowe miejsce,
które przyciąga tłumy zwiedzających. Mowa o łódzkim
Orientarium, czyli największym w Europie kompleksie
prezentującym faunę i florę
Azji Południowo-Wschodniej.
Zarówno turyści, jak i mieszkańcy Łodzi są pod wrażeniem
nowego obiektu. Został on otworzony 29 kwietnia, co było niewątpliwie strzałem w dziesiątkę.
Podczas długiego majowego
weekendu do Orientarium przybyły prawdziwe tłumy. Niektórzy
czekali nawet pięć godzin w kolejce, aby móc wejść. Jak podaje Łódzki Ogród Zoologiczny,

od dnia otwarcia Orientarium,
czyli od 29 kwietnia do 1 maja,
obiekt odwiedziło 30 tysięcy osób.
– Spodziewaliśmy się dużego
zainteresowania, jednak liczba
zwiedzających
przekroczyła
nasze oczekiwania. W niedzielę,
o godzinie 14:00, wstrzymaliśmy
sprzedaż biletów online, w kasach i w biletomatach. Chcemy
podkreślić, że wszystkie bilety są
ważne 6 miesięcy od daty zakupu.
Klientom, którzy nie dostali się
do obiektu i nie mogą przyjechać
w innym terminie, oddamy pieniądze – podkreśla prezes, Arkadiusz Jaksa. Codziennie o godzinie
11:00 w budynku Orientarium
można podziwiać wodne kąpiele

Riwiera Turecka

Alanya

Turcja jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez
Polaków miejsc wakacyjnych.
Przyciąga wysokiej klasy hotelami z animacjami dla dzieci
i dorosłych, dlatego to idealny
kierunek dla całych rodzin.
Również osoby, które lubią
zwiedzać lub po prostu odpoczywać znajdą dla siebie
odpowiednie atrakcje. Poznaj
kurorty, które cieszą się największą popularnością.

Bodrum

Najpopularniejsze kurorty na wakacje

słoni indyjskich. - Aleksander
i Taru bardzo lubią wodę i chętnie
korzystają z basenu na wybiegu
wewnętrznym. Zachęcane przez
opiekunów rozmaitymi smakołykami wchodzą do zbiornika,
a dzięki specjalnej szybie można
podglądać je pod powierzchnią
wody – zdradza Łódzki Ogród
Zoologiczny. Budynek, wybiegi
i woliery Orientarium zajmują
powierzchnię prawie 10 boisk
piłkarskich. Zwiedzający mogą
obserwować zwierzęta z trzech
perspektyw: podwodnej, lądowej
oraz z góry. Mieszka tam 35 gatunków zwierząt lądowych oraz
180 gatunków ryb.

MARMARIS
Jedna z największych marin
w Turcji znajduje się właśnie
w Marmaris. Widok luksusowych
jachtów robi ogromne wrażenie
na turystach. Choć miasteczko
nie ma do zaoferowania zbyt
wielu atrakcji turystycznych, fani
aktywnego wypoczynku, z pewnością znajdą dla siebie idealne
zajęcie, jakim są sporty wodne.

BELEK
Niewielki, ale ekskluzywny kurort powstał dość niedawno,
jednak ma do zaoferowania dużą
ofertę hoteli. Znajdziemy tu liczne
pola golfowe, jak również piękne,
piaszczyste plaże z komfortowym
zejściem do morza.

ALANYA
To kurort, który cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem turystów ze względu na swoją słynną
szeroką,
piaszczysto-żwirową
plażę Kleopatrę. Według legend
sama królowa Egiptu kąpała się
właśnie w tym miejscu. Kurort ma
do zaoferowania mnóstwo różnorodnych atrakcji turystycznych.
Co ważne, odwiedzający mają do
wyboru szeroki wachlarz hotelów
– od ekskluzywnych miejsc z 5
gwiazdkami aż po miejskie hoteliki. Alanya to idealne miejsca nie
tylko dla rodzin, ale także dla tych,
którzy lubią nocne życie.

BODRUM

Antalya

Marmaris

ANTALYA

SIDE

KEMER

Ten nadmorski kurort tętni życiem przez cały rok – nie tylko
w sezonie letnim. Znajdziemy tam
szeroką ofertę nowoczesnych
hoteli, centrów handlowych,
kawiarni, restauracji i wiele zabytków. Architektura tego regionu zachwyca równie mocno,
jak rozległe plaże.

Małe, ale malownicze miasteczko, które wyróżniają antyczne ruiny pomiędzy budynkami
i hotelami. To zdecydowany atut
tego kurortu. Osoby, które lubią
zwiedzać, z pewnością dobrze
spędzą tam wolny czas. To świetny
kierunek dla tych, których fascynuje historia i kultura.

Ten kurort słynie z pięknych
plaż, które zostały wyróżnione
certyfikatem Błękitnej Flagi.
Możecie spodziewać się krystalicznego morza, urzekających
zatoczek, zielonych lasów piniowych, a także niesamowitych widoków na góry Taurus. Ze względu
na bujną roślinność, klimat w tym
miejscu jest nieco łagodniejszy.

Bardzo popularny kurort, który
charakteryzuje się malowniczym krajobrazem. Położony na
wybrzeżu Morza Egejskiego zapewnia widok na grecką wyspę
Kos. Miasto posiada wiele atrakcji
turystycznych, ma bogatą historię
i atrakcyjną ofertę hotelową.
W tym miejscu znajduje się jedna
z największych przystani jachtowych.
■ Opracowanie kolumny:

Paula Nogaj,
zdj freepik.com
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Uwaga

Za jazdę bez biletu
nawet 500 zł mandatu
Sezon wiosenno-letni bez wątpienia sprzyja podróżom. Jeśli
będziemy jechać autostradą
A2 Konin – Stryków, albo A4
Wrocław – Sośnica, musimy
pamiętać, że w tych miejscach
zniknęły bramki i pobór opłat
odbywa się w inny sposób. To
ważne, bo za brak biletu narażamy się na 500 zł mandatu!
Jeszcze więcej płacą kierowcy
samochodów ciężarowych.
Od grudnia ubiegłego roku
użytkownicy osobówek i motocykli opłacają przejazdy płatnymi
odcinakami autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica
jedynie w sposób elektroniczny
– system manualny nie jest już
dostępny. Kierowcy wjeżdżając
na płatny odcinek autostrady nie
zatrzymują się, żeby pobrać bilet,
a zjeżdżając – aby bilet opłacić
u inkasenta. Dzięki likwidacji
szlabanów w miejscach, gdzie
pobierano opłaty manualnie, nie
tworzą się zatory, które powstawały głównie w okresie wakacyjnym i w weekendy.
Kierowcy za przejazd autostradą płacą kupując specjalny
bilet. Można go nabyć:

- w sklepie na etoll.gov.pl,
- w aplikacji e-TOLL PL BILET
(możliwość zakupu w aplikacji
dostępna od 1 grudnia 2021r.),
- u partnerów systemu e-TOLL.

tynuują swój przejazd autostradą
lub jej odcinkiem po upływie daty
i godziny końca okresu ważności
wskazanych na bilecie autostradowym. Znacznie wyższą karę
zapłacą kierowcy ciężarówki - tu
mandat za brak e-Toll to 1500 zł.
Na mandat narażają się też ci,
którzy celowo uniemożliwiają
właściwy odczyt tablic rejestracyjnych pojazdu (zakrywanie,
ozdabianie, dodawanie dodatkowych znaków itp.).

Bilet możemy kupić z wyprzedzeniem, jeśli podamy numer rejestracyjny samochodu, odcinek
autostrady oraz planowaną datę
i godzinę rozpoczęcia przejazdu.
Będzie on ważny 48 godzin od
wskazanej daty. Jeśli zmieniliśmy
plany, możemy go zwrócić przed
zadeklarowaną godziną startu
podróży.

■ Katarzyna Gwara

Weryfikacja opłacania
przejazdów

Do sprawdzania prawidłowości
wnoszenia opłat służą urządzenia kontrolne zainstalowane
w miejscach wjazdu i wyjazdu
z autostrad oraz w pojazdach
wykorzystywanych do kontroli
poboru opłat drogowych. Za
jazdę po odcinkach A2 i A4 bez
wniesienia opłaty za przejazd, na
właściciela lub posiadacza bądź
użytkownika pojazdu nakładana
jest opłata dodatkowa w wysokości 500 zł. Na karę narażają się
również ci kierowcy, którzy kon-

Wybrane samochody na dzień 6 maja 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 1.7 D, rok prod. 2016, 
68.000 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 ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,
179.900 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 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

21.900 zł
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
OPEL KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,
52.000 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 TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 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 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

motoryzacja
Co oznaczają

Coraz mniej diesli na rynku
wtórnym

całkowitej pojazdów, ale w skali MLC,
różniącej się od tej stosowanej dla pojazdów cywilnych w Polsce.

Bezpieczeństwo podczas przejazdów
wojskowych kolumn

Od 1 do 27 maja odbywają się ćwiczenia Defender Europe 2022 (DE22)
oraz Swift Response 2022 (SR22)
z udziałem polskich żołnierzy i związane
z nimi przejazdy kolumn wojskowych.
W tym okresie możemy spotkać na
drogach przemieszczające się kolumny
wojskowe. Najczęściej w godzinach nocnych, aby w jak najmniejszym stopniu
powodowały one utrudnienia w ruchu.
W związku z tym dodatkowo oznakowano obiekty inżynierskie w ciągu
wybranych dróg krajowych znakami
wojskowej klasy obciążenia. Znaki te
kierowane są jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i nie mają znaczenia
dla kierowców pojazdów cywilnych.
Znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia, klasy MLC (Military Load Classification), mówią o dopuszczalnej masie
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Nowy trend

Nietypowe znaki
przy naszych drogach

W niektórych miejscach przy naszych drogach możemy zobaczyć
nietypowe znaki. Skąd się wzięły i co
oznaczają?
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Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. - Skupmy
się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć
czy nagrywanie filmów. Wysłuchajmy
apeli Dowództwa Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych i nie publikujmy informacji
i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn
wojskowych czy danych dotyczących
wylotów i lądowań wojskowych statków
powietrznych – informuje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Każde nieprzemyślane działanie w sieci,
publikowanie zdjęć przedstawiających
ważne wojskowe obiekty, instalacje,
urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa
i obronności naszego kraju – dodaje.
Pamiętajmy również, że nie należy
wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe
jadące w kolumnie. Pojazdy wojskowe
mają ogromną masę, a co za tym idzie, ich
droga hamowania jest znacznie dłuższa.
Sprzęt militarny jest przewidziany do
zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody
cywilne.

Od początku pandemii na rynku wtórnym
zmniejszyła się liczba ofert samochodów
z silnikiem diesla. Z danych AAA AUTO
wynika, że w marcu 2020 roku w komisach, na stronach internetowych oraz
u dealerów samochodów używanych, oferowano do sprzedaży 134.348 takich
samochodów, a dwa lata później, w marcu
2022 roku – 110.938 aut.
Liczba wszystkich oferowanych samochodów na wtórnym rynku w czasie pandemii,
bez względu na rodzaj silnika, skurczyła się
o niemal 15 proc. W lutym 2020 roku liczba
oferowanych aut używanych w Polsce wynosiła 271.346 pojazdów, a w marcu 2022
roku rynek zmniejszył się do 231.824 samochodów. Jednak to diesle dotknął największy spadek ofert – ponad 17 proc.
Mimo to, pojazdy z takimi silnikami wciąż
zajmują pierwsze miejsce na rynku wtórnym
pod względem liczby oferowanych aut na
sprzedaż. W przypadku aut z silnikami benzynowymi, które znajdują się na drugim miejscu
zaraz za dieslami, spadek ofert był mniejszy
i wyniósł nieco ponad 7 proc. - Z roku na rok
obserwujemy na wtórnym rynku spadek oferowanych aut z silnikiem diesla i tym samym
zmniejszającą się różnicę pomiędzy nimi a samochodami z silnikami benzynowymi - powiedziała Karolína Topolová, dyrektor generalna
i prezes zarządu AURES Holdings, operatora
międzynarodowej sieci autocentrów AAA
AUTO. - Przyczyn jest kilka, przede wszystkim
kupujący szukają samochodów ekonomicznych pod względem utrzymania i zużycia paliwa, zwłaszcza teraz, gdy olej napędowy jest

droższy niż benzyna. Drugim powodem jest
wiek oraz stan techniczny sprowadzanych
do Polski diesli z zagranicy, które są bardziej
zużyte niż auta benzynowe, a ich średni przebieg jest wyższy o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Poza tym, część osób decydująca się
na zakup auta używanego, bierze pod uwagę
kwestie ekologiczne oraz planowane w polskich miastach zakazy wjazdu starych diesli
do stref czystego transportu – dodała
Z analizy AAA AUTO wynika, że wraz ze
spadkiem liczby ofert diesli na wtórnym
rynku, ich mediana ceny wzrosła aż o 27,5
proc., z 20.000 złotych w lutym 2020 roku
do 25.500 złotych w marcu 2022 roku. Był
to najwyższy wzrost cen wśród wszystkich
aut, ponieważ w tym samym okresie mediana
cen samochodów z silnikami benzynowymi
wzrosła o 18 proc, a hybryd o 8 proc.
Najczęściej oferowane do sprzedaży samochody używane z silnikiem diesla na wtórnym
rynku w marcu tego roku były: Volkswagen
Passat, Audi A4, BMW 5, BMW 3, Audi A6,
Opel Astra, Volkswagen Golf, Ford Mondeo,
Ford Focus oraz Skoda Octavia.
Według miesięcznego raportu AAA AUTO
opartego na analizie danych dotyczących
sprzedaży aut używanych w komisach, na
stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w marcu 2022 roku
w Polsce pojawiło się 231.824 samochody
używane. O ile w lutym liczba aut w stosunku
do stycznia 2022 roku wzrosła jedynie o 3.271
pojazdów, to w marcu rynek samochodów
z drugiej ręki zwiększył się aż o 33.705 aut.
Niestety nie ma to przełożenia na ceny – te
wciąż systematycznie rosną.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS
OFERUJEMY AKUMULATORY DO:
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
AUTOBUSÓW
MOTOCYKLI I SKUTERÓW
POJAZDÓW ROLNICZYCH
WÓZKÓW INWALIDZKICH
PRZEMYSŁOWE
TRAKCYJNE

OLEJE
SAMOCHODOWE

MOTOCYKLOWE

ul. Piastowska 81,
42-202 Częstochowa

WYMIANA OLEJU

tel. 601 965 567
email: bacart@interia.pl

www.bacart.com.pl
Bacart Centrum Akumulatorów
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LOMBARD KAPS

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

SPRZEDAM
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

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

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

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061
● Antena do tv z przyłączem (kpl)
tel. 34 362 94 27
● 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

● 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

● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717

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

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC. Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066

Życie Częstochowy i Powiatu -

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

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

● 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

-

USŁUGI

● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie

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

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

● Maszyna dziewiarska firmy
bosch, tel. 34 362 94 27

● Wózki inwalidzkie (2), nowe,
regulowane podnóżki, ręczne,

50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

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

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

......................................................................................................................................................................................................

Przez internet

Nr tel. .................................................................................

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

sport

PIĄTEK-NIEDZIELA, 6-8 MAJA 2022

15

Drugi raz w historii

Raków Częstochowa zdobywcą Pucharu Polski

Raków Częstochowa po raz drugi zdobył Puchar Polski, pokonując w wielkim finale na Stadionie
Narodowym Lecha Poznań 3:1. Bramki dla Czerwono-Niebiescy zdobyli Vladislavs Gutkovskis,
Mateusz Wdowiak oraz Ivi Lopez.
To było niezwykłe wydarzenie
dla kibiców częstochowskiej drużyny. - Trudno opisać emocje. Radość, szczęście, duma zespołu i
duma zawodników, którzy sięgnęli
po Puchar po raz drugi z rzędu.
To nie jest łatwe, tę drogę trzeba
przejść, a ona znowu była dla nas
ciężka – mówił na pomeczowej
konferencji Marek Papszun – Z
mojej perspektywy zespół spisał
się może nie idealnie, ale blisko
tego. Dobrze zarządzał meczem,
w sposób prawie perfekcyjny.

Wiedzieliśmy, z kim gramy i liczyliśmy się z tym, że Lech będzie miał momentami przewagę.
Zdawaliśmy sobie sprawę z tego,
jaka jest jakość zawodników i że
musimy się wybronić. Początek
trudny, bramka, potem druga. Pojawiła się sytuacja na trzy zero,
wychodzimy po przerwie i szybko
tracimy bramkę. Wtedy zespół kolokwialnie mówiąc nie zgłupiał i
to jest właśnie to. Kolejny trudny
moment, ale skontrowaliśmy na
trzy jeden i już wtedy z mojej per-

PGE Ekstraliga

spektywy ten mecz wyglądał na
dość bezpieczny, choć nie można
nigdy tego powiedzieć grając z
Lechem, bo w każdym momencie
można stracić bramkę. Tu znowu
wyszła dojrzałość i mądrość drużyny. Wielkie gratulacje dla nich
za taki odpowiedni poziom emocjonalny – dodał szkoleniowiec
Czerwono-Niebieskich.
Lech Poznań - Raków Częstochowa 1:3 (0:2)
Bramki: Kownacki 53’ - Gutkovskis 6’, Wdowiak 36’, Ivi 76’

zdj. Grzegorz Misiak

Raków: Trelowski - Petrášek, Arsenić, Tudor, Lederman, Papanikolaou, Sorescu (46. Długosz), Kun,
Wdowiak (72. Niewulis), Ivi (83.
Arak), Gutkovskis (72. Musiolik)

Lech: van der Hart - Pereira (46.
Amaral), Satka, Milić, Rebocho,
Murawski (74. Tiba), Karlstrom
(84. Kvekveskiri), Skóraś, Kownacki (74. Ba Lua), Kamiński (78.
Marchwiński), Ishak

Fortuna 1. Liga

Stal Gorzów –
Skra Częstochowa
Włókniarz Częstochowa pokonała GKS Tychy
W niedzielę 8 maja podopieczni szkoleniowca Lecha Kędziory zmierzą się w
wyjazdowym spotkaniu z zespołem Moje
Bermudy Stal Gorzów.
Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa
zajmuje obecnie 4 miejsce w klasyfikacji. W inauguracyjnym meczu z Fogo Unią Leszno biało-zieloni
przegrali 44:46. Także w kolejnym, wyjazdowym
meczu rozgrywanym w Lublinie, nie udało im się
pokonać gospodarzy i spotkanie zakończyło się wynikiem 47:43. Pierwsze zwycięstwo częstochowskie
Lwy odnotowały w Ostrowie, podczas starcia z Arged
Malesą Ostrów. Podopieczni szkoleniowca Lecha Kędziory wygrali 30:24. Najatrakcyjniejsze spotkanie
w tym sezonie drużyna Włókniarza rozegrała w minioną niedzielę 1 maja na stadionie przy Olsztyńskiej.
Pokonała wówczas Betard Spartę Wrocław 52:38 w
efektownym stylu.

W poniedziałek 2 maja Skra Częstochowa odniosła wyjątkowo cenne zwycięstwo, pokonując
ekipę GKS-u Tychy 1:0. Bramkę dla zespołu trenera Jakuba Dziółki zdobył Maciej Mas.
- Myślę, że to zwycięstwo było nam potrzebne, żebyśmy
lepiej poczuli się mentalnie, żebyśmy złapali więcej pewności siebie i mogli pocieszyć się w naszej szatni. Także
fajnie, że następny mecz jest już za kilka dni. Czekamy na
niego z niecierpliwością, żeby ponownie zapunktować
– powiedział po meczu zdobywca bramki. W najbliższy
piątek Skra Częstochowa podejmie drużynę Stomil
Olsztyn. Początek spotkania o godz. 18:00
Skra Częstochowa: Sujecki – Paluszek, Mesjasz, Holik – Napora,
Baranowicz, Sajdak (78’ Szymański), Winiarczyk, Niedbała (88’ Nocoń),
Kwietniewski – Mas (78’ Ropski)
GKS Tychy: Jałocha – Mańka, Żytek, Szymura, Wołkowicz – Biel (65’
Jaroch), Czyżycki, Paprzycki (81’ Grzeszczyk), Wachowiak (81’ Kozina)
– Malec, Rumin

Jubileuszowa edycja

XXV Marszobieg w Olsztynie
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
zaprasza do zabieganego Olsztyna, gdzie po dwóch latach
przerwy wraca po raz 25 znany
miłośnikom sportowej aktywności Marszobieg. Wydarzenie
zostało zaplanowane na 29
maja 2022 r.
Zabiegany dzień w Olsztynie to
rodzinna impreza z długoletnią tradycją. Oprócz XXV Marszobiegu w
programie organizatorzy przewidzieli także olsztyński bieg ekstremalny Jura Tor Tura, Jura Tor Tura
dla dzieci oraz Jura Cross. - Formuła
marszobiegu pozostaje ta sama,
udział w nim mogą wziąć dosłownie

wszyscy. Jak zawsze można pobiec, ale też zrobić sobie przyjemny
spacer. Na pewno będzie warto.
Na każdego uczestnika na mecie
będzie czekał piękny, pamiątkowy
medal. Oprócz najszybszych, nagrodzeni zostaną również najmłodszy i
najstarszy uczestnik, najszybszy
mieszkaniec gminy Olsztyn, oraz
troje najszybszych seniorów. Po
biegu przewidziane jest losowanie
wielu atrakcyjnych nagród wśród
wszystkich uczestników. W tym
roku zorganizowaliśmy jeszcze dwa
dodatkowe biegi dla dorosłych i
jeden dla dzieci, tak, żeby wszyscy
znaleźli coś dla siebie – zapewniają
organizatorzy.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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tel. 792 620 051
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Informacja: tel. 792

tego nie możesz przegapić!

620 051

Informacja:

792 620 051

