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Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz
Sposób na rosnącą
inflację? Dezynfekcja,
dystans, maseczki

Duża zmiana
w podatkach.
PIT obniżony
Prezydent podpisał ustawę

Ustawa obniżająca PIT z 17 procent do 12 procent została podpisana przez prezydenta. Jej zadaniem jest uproszczenie i stabilizacja systemu podatkowego. Oznacza
to między innymi likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej. Nowe przepisy wejdą w
życie 1 lipca. Co istotne, 30 tys. zł kwoty wolnej
od podatku i próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł rocznie dla niższej
12 proc. stawki PIT pozostają bez zmian.

KK 2022

Likwidacja tzw. ulgi
dla klasy średniej

Krzysztof Kowalewicz (ur. 1974) zadebiutował w 1990 r.
na łamach kultowej „Karuzeli”. Przez lata rysował do
różnych tytułów lokalnych i regionalnych, głównie
w centralnej Polsce. Jego mistrzowie kreski to Andrzej
Mleczko i Henryk Sawka. Urodził się w Blachowni pod Częstochową,
ale większość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Obniżenie stawki PIT z 17 proc.
na 12 proc. umożliwia likwidację
tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota
wolna od podatku pozostaje na
poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.
Dla niektórych przedsiębiorców
(niekorzystających z obniżonej
stawki PIT) wprowadzone zostało odliczenie części składki
zdrowotnej od podstawy opodatkowania.
Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą
mogli rozliczyć w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W
przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie
dochodu). Dla ryczałtowców

będzie to 50 proc. zapłaconych
składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla
podatników na karcie – 19 proc.
zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).
Ustawa daje również możliwość
ponownego wyboru rozliczenia
na skali podatkowej przez tych
przedsiębiorców, którzy wybrali
podatek liniowy lub ryczałt.
Preferencje prorodzinne

Ustawa przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie
wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r. Z podwójnej
kwoty wolnej (60 tys. zł) korzystać
będą wszyscy samotni rodzice.
Zwiększony został też limit
kwoty dochodów dziecka, który
warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez ro-

dziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł
w 2022 r.), a renta rodzinna rozdzielona została od dochodów
rodzica, dzięki czemu dziecko
skorzysta z „własnej” kwoty
wolnej.
W wyniku wprowadzonych
zmian nie będzie pobierana
składka zdrowotna od renty
małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych
do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do
6000 zł wynagrodzenia rocznie.
OPP z 1,5 proc.

Podpisana ustawa podniosła
również wysokość procentową
podatku przekazywanego na
rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 proc. do 1,5 proc.
■ Czytaj dalej na stronie 2
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reklama

aktualności
Prezydent podpisał ustawę

Duża zmiana w podatkach.
PIT obniżony
■ CD ze str. 1

Zmiany obejmują też między innymi:
• Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L,
PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te
będą składane w terminie od 15 lutego
do 30 kwietnia.
• Fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski
mające wpływ na obliczenie zaliczki.
• Ulga na zabytki w nowym kształcie
- wyłącznie na renowację, konserwację i remonty z nowym warunkiem
formalnym polegającym na tym, że
skorzystać z niej będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.
Kwota wolna u kilku
pracodawców i przy umowach zlecenia

Nowe regulacje mają też rozwiązać problem podatników mających kilka różnych
źródeł dochodu równocześnie. Chodzi
o osoby, które mają np. kilka umów o
pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po
zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one
mogły upoważnić nawet trzech płatników
(pracodawców, zleceniodawców, ZUS)
do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę
3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy/
świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy
dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100
zł.
Od 1 stycznia 2023 r. kwota wolna będzie uwzględniana także w rozliczeniu
miesięcznym przy umowach zlecenia.
Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2022
r., choć część przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Jest propozycja rządu

Tona węgla za 996,60 zł
Rząd przedstawił propozycje rozwiązań, które mają pomóc w
ustabilizowaniu cen węgla i zwiększyć jego dostępność dla odbiorców
indywidualnych. Zgodnie z pomysłem
gwarantowana cena węgla dla gospodarstw domowych ma wynosić 996,60
zł. Jednocześnie wprowadzony zostanie limit 3 ton węgla w
gwarantowanej cenie na każde gospodarstwo domowe.

wsparcia zostaną objęci odbiorcy indywidualni, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, które używają węgiel
do ogrzewania. Co istotne, z dopłaty
będzie można skorzystać kupując węgiel w składzie prywatnym, który przystąpił do programu, lub zamawiając go
przez sklep PGG. Jednocześnie wprowadzony zostanie limit 3 ton węgla w
gwarantowanej cenie na każde gospodarstwo domowe.

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała konieczność wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel. W tej sytuacji
niektórzy pośrednicy podnieśli ceny
węgla nawet trzykrotnie, mimo że w
Polskiej Grupie Węglowej tona opału
kosztowała 900-1000 zł. W efekcie
rząd wypracował rozwiązania, które
mają zwiększyć podaż węgla na rynku,
a to z kolei ma spowodować obniżenie
jego ceny. Wprowadzone rozwiązania
mają ustabilizować ceny węgla, tak
by były akceptowalne do odbiorców
indywidualnych. Jednocześnie zabezpieczane są dostawy węgla do
Polski. - Na Radzie Ministrów została
przyjęta ustawa, która gwarantuje
cenę węgla na polskim rynku. Zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które
do Polski ten węgiel importują. Cena
gwarantowana na dzisiaj to 996 zł 60
gr – powiedziała minister klimatu i
środowiska Anna Moskwa.

Firmy, które zdecydują się na sprzedaż
węgla po niższych cenach otrzymają
rekompensatę z tytułu potencjalnie
utraconych zysków. Warunkiem jej
otrzymania będzie zarejestrowanie
firmy w Polsce i sprzedaż odbiorcom
indywidualnym węgla po określonej
przez rząd cenie. - Przypominamy również o możliwości składania wniosku
o dodatek osłonowy w ramach którego gospodarstwa domowe, używające węgla do opalania, mogą uzyskać
wsparcie w maksymalnej kwocie do
ponad 1400 zł – podsumowała minister Anna Moskwa.
Rząd przeznaczy na pomoc dla indywidualnych odbiorców węgla 3 mld zł,
a maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego
wyniesie 750 zł brutto.

Podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe
następujących źródeł do ogrzewania:
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane
tym paliwem. Oczywiście będą one
musiały być zgłoszone do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków. Minister powiedziała też, że programem

Minister klimatu i środowiska Anna
Moskwa przedstawiła na Radzie
Ministrów propozycje, które mają
zwiększyć podaż na rynku węgla i
ustabilizować jego cenę. Rozwiązania to m.in:
•
gwarantowana cena węgla dla
gospodarstw domowych na poziomie
996,60 zł;
•
utworzenie sieci autoryzowanych dystrybutorów PGG;
•
wprowadzenie rekompensat
dla sprzedawców, którzy włączą się
w rządowy program.
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ZUS

Ile uczeń i student
może dorobić do renty
rodzinnej?
Zbliżają się wakacje. To ten moment,
kiedy uczniowie i studenci częściej podejmują pracę niż w roku akademickim.
Warto pamiętać o tym, że osoby, które
pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą
uważać na wysokość limitów dorabiania do świadczenia.
Ich
przekroczenie może spowodować, że
kwota otrzymywanej renty zostanie
zmniejszona, albo całkowicie zawieszona.
- Na to, czy ZUS zmniejszy lub zawiesi rentę rodzinną, ma wpływ przede
wszystkim przychód z tytułu zatrudnienia
albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.
Wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie
świadczenia będzie miał przychód np. z
umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też
umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą - informuje Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku
życia, która nie rodzi obowiązku opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza, że przychody osiągane z
takiej umowy co do zasady nie są wliczane
do limitu przychodów, od których zależy

zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. - Przychód będzie miał znaczenie
jeśli uczeń, student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest
pracownikiem- wyjaśnia rzeczniczka.
Aby nie narazić się na zmniejszenie renty
rodzinnej, przychód nie może przekroczyć
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca do końca sierpnia
2022 r. jest to kwota 4364,70 zł brutto.
Jeśli przychód będzie wyższy niż 130 proc.
przeciętnego wynagrodzenia, czyli od
czerwca 8105,80 zł brutto, to ZUS może
zawiesić wypłacaną rentę.
Natomiast jeśli pensja ucznia lub studenta, pobierającego rentę rodzinną, przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia (4364,70 zł), ale nie będzie
wyższa jak 130 proc. tego wynagrodzenia
(8105,80 zł), to świadczenie zostanie
zmniejszone o kwotę przekroczenia, lecz
nie więcej niż o kwotę maksymalnego
zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej
dla jednej osoby to kwota 588,19 zł.
Gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest
więcej osób, to z tytułu przekroczenia granicznych kwot przychodu zmniejszeniu lub
zawieszeniu ulega tylko część świadczenia
przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody.

Osłonięto również wyjątkowy mural

W Myszkowie otwarto
pneumatyczną strzelnicę.
Na otwarcie przybył premier
W Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie
otwarto pneumatyczną strzelnicę
sportową. W uroczystości związanej z
tym wydarzeniem wziął udział premier
Mateusz Morawiecki.
Szef polskiego rządu złożył wizytę w
Myszkowie, gdzie uczestniczył w otwarciu
pneumatycznej strzelnicy sportowej w
Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie. Ten
nowoczesny obiekt powstał w ramach
programu „Strzelnica w powiecie”, który
upowszechnia dostęp do strzelnic w Polsce.
– Wojna na Ukrainie przypomniała nam, że
wolność nie jest dana raz na zawsze, że tak
jak pokolenia przed nami musiały walczyć
o tę wolność z bronią w ręku, tak i my musimy być czujni – podkreślił szef polskiego
rządu. – Polska armia jest na straży, jest po
to, żeby bronić naszych granic i naszej wolności, ale wzmocnienie jej działania będzie
odbywać się przez wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i do tej części należy
program „Strzelnica w każdym powiecie”
– dodał. Pneumatyczna strzelnica sportowa da mieszkańcom powiatu myszkowskiego możliwość trenowania umiejętności
strzelczych na nowoczesnym obiekcie.
Jednak, jak podkreślił premier Mateusz
Morawiecki, dostęp do broni w Polsce musi

podlegać reglamentacji. – Chcę też życzyć,
aby tego typu umiejętności pozostały tylko
i wyłącznie do użycia na strzelnicach, żeby
nigdy nie musiały być używane na polu
walki - tak jak to dzisiaj dzieje się na Ukrainie – zaznaczył.
W obecności premiera odsłonięto również mural upamiętniający kapitana
Jerzego Kurpińskiego ps. „Ponury” – polskiego oficera, działającego w konspiracji
na rzecz niepodległości naszego kraju. –
Widzę tutaj bardzo wielu młodych ludzi
i cieszę się z tego powodu, bo ta uroczystość odsłonięcia muralu kapitana Jerzego Kurpińskiego ps. „Ponury” to przede
wszystkim uroczystość, która ma służyć
sztafecie pamięci i walki o prawdę – mówił
podczas wydarzenia premier. Jerzy Kurpiński ps. „Ponury” walczył o wolność naszego kraju w trakcie II wojny światowej.
Jest bohaterem konspiracji, walczył w kampanii wrześniowej i brał udział w akcjach
przeciwko żołnierzom Wermachtu. – Tak
jak „Ponury” wtedy w bohaterski sposób
walczył o wolność, o zachowanie człowieczeństwa, tak my dzisiaj pomagamy naszym
sąsiadom z Ukrainy w walce o ich suwerenność, niepodległość i całość terytorialną –
podsumował szef polskiego rządu.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Kolejny sukces częstochowskiej policjantki

aktualności
Przetarg

Przebiegła blisko Będzie bardziej ekologicznie
150 kilometrów
Częstochowska
policjantka
sierż.
sztab.
Agnieszka Czyżewska – nie
zwalnia tempa.
Kilka dni temu
wzięła udział w
13. Kwietnym
Biegu w Lisowicach i... pokonała
blisko 150 kilometrów!
Na
dodatek w rewelacyjnym
czasie. Dzięki
temu zdobyła
dwa medale - złoty w kategorii
kobiet i brązowy w kategorii
open.
Policjantka z Komisariatu IV
Policji w Częstochowie sierżant
sztabowy Agnieszka Czyżewska
ma już sporą kolekcję pucharów
i medali zdobytych w zawodach
biegowych. Agnieszka znana jest
w garnizonie częstochowskim
z wyśmienitej kondycji i determinacji w dążeniu do celu. Kilka
dni temu wystartowała w 13.
Kwietnym Biegu upamiętniającym 43. rocznicę I pielgrzymki

Miasto ogłosiło przetarg na
termomodernizację dwóch
częstochowskich przedszkoli
- MP nr 13 przy ul. Gwiezdnej
i MP nr 25 przy ul. Wittiga.
Oferty można składać do
6 lipca.
Inwestycja przy ulicy Gwiezdnej
2 obejmie m.in. roboty rozbiórkowe, demontażowe i w zakresie
instalacji elektrycznej. Prace
obejmą izolację ścian fundamentowych, docieplenie ścian
zewnętrznych i stropodachu
oraz położenie nowego pokrycia

dachu. Ponadto zostaną wykonane nowe schody, zamontowane
parapety, rynny, lampy, kamery i
wymieniona stolarka okienna.
Kolejne przedszkole, które
wkrótce przejdzie termomodernizację wraz z budynkiem gospodarczym, znajduje się przy ul.
Wittiga 1. Roboty będą polegały
m.in. na dociepleniu ścian, połaci
dachowej oraz kominów. Zostaną
wymienione blachy, rynny, instalacja odgromowa, drzwi wejściowe i parapety. Na zewnątrz
powstaną nowe podesty z kostki
betonowej. W budynku gospo-

By było bezpieczniej

Jana Pawła II do Polski i dwukrotnie stanęła na podium.
W zawodach zorganizowanych
przez gminę Pawonków i sołectwo Lisowice wystartowało
262 osób. Policjantka przebiegła
dystans 149,961 km w czasie 24
godzin i jako pierwsza kobieta
przebiegła linię mety. W kategorii open zdobyła III miejsce.
- Czułam się rewelacyjnie, mogłam przebiec więcej i jeszcze
szybciej, gdyby nie odparzenia na
stopach… - przyznała policyjna
biegaczka.

130 tysięcy na modernizację
przejścia dla pieszych
130 tysięcy złotych ma kosztować modernizacja przejścia
dla pieszych w pobliżu Szkoły
Podstawowej przy ulicy Kühna
w Olsztynie i prace związane z
poprawą bezpieczeństwa w
tym rejonie. Na ten cel udało
się uzyskać 50 tysięcy złotych
dofinansowania z Marszałkowskiego Programu Poprawy
Bezpieczeństwa na Drogach
Województwa Śląskiego.

Program jest realizowany i finansowany przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w
Częstochowie, Katowicach i Bielsku-Białej.
Aby poprawić bezpieczeństwo
przy budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie, na ul. Kühna
zmodernizowane zostanie przejście dla pieszych, powstanie doświetlenie, a także sygnalizacja
interaktywna. Władze zamierzają

darczym będzie wyremontowana
ściana północna, zostaną docieplone ściany fundamentowe,
naprawione ściany boczne i frontowa. Zostaną też zamontowane
nowe budki lęgowe, a wokół budynku powstanie opaska z kostki
brukowej.
Oferty można składać do 6 lipca,
do godz. 8.30, w formie elektronicznej przez ePUAP lub miniPortal. Wykonawcy wyłonieni w
postępowaniu przetargowym powinni zakończyć prace do 4 miesięcy od podpisania umowy.

również dokonać zmiany organizacji ruchu przy ul. Szkolnej. Pojawią się również barierki przy
nowo powstałym żłobku.
Koszt całego zadania wyniesie
ok. 130 000 zł. 60 000 zł sfinansuje Starostwo Powiatowe w Częstochowie, a ok. 20 000 zł gmina
dopłaci z własnych środków.
– Prace ruszą w najbliższych
tygodniach. Każda inwestycja
poprawiająca
bezpieczeństwo
mieszkańców, a zwłaszcza dzieci
jest dla nas bardzo ważna, dlatego cieszymy się z tych środków
finansowych – mówi Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy
Olsztyn.

Najmłodsi i środowisko

Przy częstochowskich przedszkolach
powstały ogrody zmysłów
Z pozoru nie nadające się do
niczego stare rzeczy takie jak
kosze, krzesła, opony, miski,
wiaderka, czy szkiełka mogą
się przydać! Udowodniły to
częstochowskie przedszkolaki. To między innymi z takich
elementów stworzyły one
„Zaczarowane ogrody”.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

„Zaczarowane ogrody” powstały w ramach konkursu zorganizowanego przez Miejskie
Przedszkole nr 16 przy współudziale Wydziału Edukacji. Do
udziału w nim zgłosiło się 35
częstochowskich
przedszkoli.
Zadaniem uczestników było wykonanie przedmiotu użytkowego
bądź ozdobnego do ogrodu sensorycznego z wykorzystaniem
starych, niepotrzebnych rzeczy
– jak kosze, krzesła, opony, miski,
wiaderka czy szkiełka. Taka praca
miała pokazać, w jaki sposób
przedmioty, które w jednej roli
są już nie do użytku, mogą posłużyć czemuś innemu – również
pożytecznemu i nie skończyć jako
„śmieci”. Obiekty te – najlepiej cechujące się zróżnicowaną fakturą
(szorstką, gładką etc.) i kolorami –
można było wypełniać kwiatami,
trawami czy ziołami.
A czym w ogóle jest ogród sensoryczny? To ogród, który ma
oddziaływać na ludzkie zmysły

intensywniej niż ogród
tradycyjny, angażując
nie tylko wzrok, ale
i węch, słuch, dotyk.
Nawet smak – ogrody
sensoryczne
mogą
bowiem zawierać w
swoim obrębie rośliny
dające jadalne owoce.
Dawniej ,,ogrody zmysłów” pełniły głównie
rolę terapeutyczną i były zakładane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Dziś są m.in.
pożyteczną propozycją dla najmłodszych, którzy mogą z bliska
doświadczać przyrody i wiele się
nauczyć.
Cel konkursu był zarazem „estetyczny” i ekologiczny – bo
miał też zwracać uwagę bardzo
młodych ludzi na zaśmiecanie
środowiska, uświadamiać, że to
człowiek jest odpowiedzialny w
dużej mierze za jego stan oraz
wskazywać sposoby pożytecznego, pomysłowego wykorzystania przedmiotów lądujących
na śmietnikach.
Finał konkursu w Miejskim
Przedszkolu nr 16 połączono z
uroczystym otwarciem ogrodu
przy tej placówce po jego rewitalizacji. Obecne były dyrekcje
wszystkich placówek biorących
udział w rywalizacji oraz part-

nerzy, którzy wnieśli swój wkład
w metamorfozę ogrodu przy
MP nr 16 – Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. W. S.
Reymonta, Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
oraz fundacja Rething. Ta ostatnia
– współpracująca z miejskimi
jednostkami nie po raz pierwszy
– podarowała oraz zasadziła
drzewa i krzewy owocowe, a dla
dzieciaków poprowadziła lekcje
ekologii. Kwiaty do ogrodu kupili
też rodzice maluchów.
A wyniki samego konkursu
wyglądają tak:
• I miejsce i 2 tys. zł otrzymało
Miejskie Przedszkole nr 4,
• II miejsce i 1 tys. zł – Miejskie
Przedszkole nr 25 oraz Przedszkole Specjalne nr 24,
• III miejsce i 500 zł przypadło
Miejskim Przedszkolom nr 29
i 15.
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Jest akt oskarżenia

Częstochowa

Kłopoty Marcina Najmana!
Czy grozi mu więzienie?

Przebudowa drogi DK-1
w Częstochowie

„El Testosteron” lata temu przegrał proces
o zniesławienie z Przemysławem Saletą
i został prawomocnym wyrokiem skazany.
Jednak nie zastosował się do wyroku i jest
obecnie ścigany przez komornika, który nie
jest w stanie ściągnąć od niego 30 tysięcy
złotych. W związku z tym, w sprawie mężczyzny zostało złożone zawiadomienie
o ukrywaniu dochodów. Pod nadzorem prokuratora policjanci wydziału ds. zwalczania
przestępstw gospodarczych Komendy
Miejskiej Policji w Częstochowie sprawdzają majątek znanego celebryty i boksera,
który w ostatnich latach jest związany
z walkami MMA Marcina Najmana.

Wkrótce przed sądem stanie
pięć osób oskarżonych o popełnienie oszust i przestępstw
korupcyjnych w związku z realizacją przebudowy drogi DK-1
w Częstochowie.

Sprawę, którą bada dziś prokurator i policjanci
z Częstochowy, sięga 2012 roku, a dotyczy konfliktu między Przemysławem Saletą i Marcinem
Najmanem. Marcin Najmanem w programie „AS
Wywiadu” stwierdził, że Przemysław Saleta ma
romans z dziennikarką Martą Rawicz-Kosecką,
w związku z tym pani Marta miała publikować na
łamach „Super Expressu” pochlebne opinie pod
adresem byłego bokser. Marcin Najman przegrał
z Przemysławem Saletą w sądzie. W 2018 roku
sąd nadał wyrokowi klauzulę wykonalności i zobowiązał Marcina Najmana do opublikowania
oświadczenia z przeprosinami. Ponadto musiał
pokryć koszty postępowania w tej sprawie, zapłacić 5 tys. zł na rzecz Fundacji „Dziecięca Fantazja” i 20 tys. zł na rzecz dziennikarki Marty
Kosesckiej-Rawicz, ale do tej pory nie uregulował
kosztów, jakie na niego nałożono. Dokumenty sądowe wskazują, że Marcin Najman nie posiada
żadnego majątku ani nawet żadnych dochodów,
które można byłoby zająć.
Nie domagałem się od niego pieniędzy dla siebie,
tylko na rzecz fundacji „Dziecięca Fantazja”, ale

żaden komornik nie może go namierzyć i generalnie Marcin nic nie ma-komentował Saleta w rozmowie z Andrzejem Kostyrą z „Super Expressu”,
która została wyemitowana na YouTube.
Dodatkowo Przemysław Saleta stwierdził w kolejnym wpisie, że:
„Wygląda na to, że Marcin albo zapłaci, albo odsiedzi, bo nie wierzę by swoje »walki« toczył za
darmo” – dodał. „Lista wierzycieli jest naprawdę
długa, łącznie z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.
Doliczając przegrane procesy i nieoddane długi,
powinno się parę lat uzbierać” – podsumował.
Marcin Najman wielokrotnie twierdził, że jest
prężnie działającym przedsiębiorcą. Czyżby to
było kłamstwo częstochowskiego celebryty? Wygląda na to, że Marcin Najman ma coraz więcej kłopotów. Niedawno przekazał informację o pozwie
od organizacji FAME.
– Fame MMA pozwało mój management za walkę
z Don Fajo. Za walkę, na której zarobili dziesiątki
milionów. Ale pazerni. Do boju management ! Tylko
zwycięstwo! Trzymam kciuki – napisał na Twitterze.
Przypomnijmy, że na gali FAME 8 zmierzył się
z nim w formule bokserskiej w małych rękawicach.
Najman złamał zasady i obalił swojego przeciwnika oraz zadał kilka ciosów w parterze. Sędzia jedynie odjął punkt. Kiedy po wznowieniu walki „El
Testosteron” kopnął Życińskiego, starcie zostało
przerwane. Chwilę później jego trener skrętówką
/dźwignia na nogę/ - jest to jedna z technik kończących wykorzystywanych w MMA, doprowadził
do kontuzji Życińskiego i freak fighter trafił prosto
z gali do szpitala.
Czarne chmury zebrały się nad Marcinem Najmanem, czy sobie poradzi tak jak zwykle, nasz
częstochowski celebryta. Będziemy Państwa informować na bieżąco.
■ Teresa Szajer

Lubliniec

Znalazł pocisk artyleryjski
z czasów II wojny światowej
W okolicach obwodnicy Lublińca jeden
z mieszkańców znalazł pocisk artyleryjski
z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne
znalezisko zostało zabezpieczone przez policjantów do czasu przybycia patrolu
saperskiego. Pamiętajmy, aby w takiej sytuacji zachować ostrożność i spokój oraz
zaalarmować odpowiednie służby.
Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wy-

buchowy niezależnie od daty jego produkcji długo
zachowuje swoje właściwości i często jest odporny
na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.
W przypadku znalezienia takich przedmiotów
trzeba natychmiast powiadomić policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia z niewybuchem
i zabezpieczy niebezpieczne znalezisko do czasu
przybycia patrolu saperskiego.

Lubliniec

Przekroczyła prędkość. To był dopiero
początek jej problemów
Lublinieccy policjanci zatrzymali do kontroli
kobietę siedzącą za kierownicą peugeota.
Przekroczyła ona dozwoloną prędkość o 18
km/h. To był dopiero początek jej problemów.
Jak się okazało, mieszkanka Częstochowy
nie ma prawa jazdy oraz obowiązuje ją prawomocny sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów. Dodatkowo wyszło na jaw, że pasażer kontrolowanego auta jest poszukiwany
celem odbycia kary pozbawienia wolności.
W Kochanowicach funkcjonariusze lublinieckiej
drogówki zatrzymali do kontroli 31-letnią mieszkankę Częstochowy, która siedziała za kierownicą peugeota. Jak się okazało, nie posiadała ona
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uprawnień do kierowania. Do tego sprawdzenie
w systemach policyjnych wykazało, że usiadła za
kierownicą pomimo posiadania aktywnego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Podczas kontroli mundurowi ujawnili również, że podróżujący
razem z kobietą 31-letni pasażer, jest osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, gdyż
nie stawił się do odbycia zasądzonej kary.
Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do najbliższego aresztu, gdzie
spędzi kolejne 3 miesiące. 31-letniej mieszkance
Częstochowy za zlekceważenie sądowego zakazu
grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Kierująca musi się również liczyć z karą za
przekroczenie dozwolonej prędkości.

Przypomnijmy, sprawa miała swój
początek w 2012 roku. Wtedy to
miasto podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych dla projektu „Przebudowa DK-1 w Częstochowie,
budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą
Srebrną”. Wcześniej Miejski Zarząd
Dróg i Transportu w Częstochowie
(MZDiT) zawarł umowę z firmą
z Krakowa w zakresie nadzoru inwestorskiego nad ww. zamierzeniem budowlanym. - Na podstawie
zebranego w postępowaniu materiału dowodowego stwierdzono,
że w trakcie realizacji inwestycji
w latach 2012-2014 wykonawca
zawyżał przysługujące mu wynagrodzenie za roboty budowlane mówi prokurator Tomasz Ozimek,
rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie. - Zawyżanie wynagrodzenia polegało na wprowadzaniu w błąd pracowników Urzędu
Miasta Częstochowy i MZDiT, poprzez obciążanie inwestora nieistniejącymi kosztami prowadzenia
robót oraz używanie materiałów
gorszej jakości, niż określona
w umowie. W ten sposób Miasto
Częstochowa poniosło szkodę
w wysokości około 2.500.000 zł.
Dla wykazania stosowania mate-

riałów gorszej jakości w śledztwie
konieczne było wykonanie odwiertów i pobranie próbek konstrukcji drogowej. Próbki te były
przebadane w laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad - wyjaśnia prokurator
Ozimek.
W sprawę zamieszanych jest pięć
osób - trzy to pracownicy firmy
wykonującej roboty budowlane
w randze dyrektorów, a dwie to
pracownicy firmy, która pełniła
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Przedstawione przez
prokuratora zarzuty dotyczą przestępstwa doprowadzenia Miasta
Częstochowy do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem za pomocą
wprowadzenia w błąd (oszustwo).
- Prokurator przedstawił także
oskarżonym zarzuty związane
z wręczeniem korzyści majątkowej
w kwocie około 250.000 zł inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
w zamian za akceptację zawyżonego wynagrodzenia wykonawcy.
Korzyść ta została wręczona pod
pozorem wykonania przez inspektora na rzecz firmy budowlanej
zlecenia dotyczącego badania dokumentacji budowlanej - dodaje
prokurator Ozimek.
Przesłuchani przez prokuratora
podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli
obszerne wyjaśnienia. Oskarżeni
nie byli w przeszłości karani.
Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat.

Kłobuck

Ukradł pieniądze
z chińskiego marketu.
Czy ktoś go rozpoznaje?
Kryminalni z Krzepic poszukują mężczyzny, który
ukradł pieniądze ze
sklepu samoobsługowego
„Chiński Market” na ul.
Andersa w Krzepicach.
Całe zajście zarejestrowały
kamery
monitoringu. Funkcjonariusze proszą o pomoc
osoby, które rozpoznają
sprawcę kradzieży.
Do zdarzenia doszło 13
kwietnia w sklepie samoobsługowym „Chiński Market”
na ul. Andersa w Krzepicach. Przywłaszczenia pieniędzy dokonał
mężczyzna, który został zarejestrowany przez kamerę monitoringu.
- W toku dotychczasowych czynności ustalono, że pomiędzy godziną 15.45 a 16.00 mężczyzna
widoczny na zdjęciu poniżej, ubrany
w spodnie koloru ciemnego, bluzę
koloru czarnego ze znaczkiem oraz
czapkę z daszkiem koloru czarnego
z charakterystycznym znakiem
przypominającym symbol drukowanej litery „H”, wykorzystał nie-

uwagę pracowników i dostał się
za ladę sklepu, gdzie po otwarciu
szuflady kasy dokonał kradzieży
gotówki - mówi mł. asp. Marlena
Wiśniewska z kłobuckiej policji.
Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek
informacje dotyczące zdarzenia,
bądź rozpoznaje osobę z monitoringu, proszony jest o kontakt
z KP w Krzepicach 47 8582510,
KPP w Kłobucku, e-mailowo:
dyzurny@klobuck.ka.policja.gov.pl,
lub telefonicznie: 47 8582255, bądź
z najbliższą jednostką policji pod
numerem 997 i 112.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: INSPEKTORA DS. PŁAC.
• Osoby zainteresowane pracą na ww stanowisku pracy proszone są o składanie ofert pracy bezpośrednio do Biura Podawczego
- Sekretariat MPK - z dopiskiem: „kandydat na inspektora ds. płac” lub na adres mailowy: sekretariat@mpk.czest.pl
• Kontakt telefoniczny: 34 377 91 01 lub 34 377 91 20
• Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 30 czerwca 2022 roku.
• Oferta powinna zawierać:
CV + podanie + Oświadczenie RODO dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (oświadczenie dostępne na stronie
internetowej Spółki: www.mpk.czest.pl w zakładce: O firmie – informacja dotycząca rekrutacji.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenia co najmniej średniego ( preferowane ekonomiczne ),
Doświadczenia na analogicznym stanowisku – minimum 2 lata,
Bardzo dobrej znajomości przepisów/regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków,
Znajomości zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS, PPK, podatków,
Znajomości programu Płatnik,
Umiejętności rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia,
Umiejętności nawiązywania kontaktu i obsługi pracowników
Dbałości o szczegóły i umiejętności zachowania poufnych informacji,
Sumienności, dokładności i samodzielności,
Motywacji i proaktywnego nastawienia do pracy,
Mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego SIMPLE

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat,
Wprowadzenie i wsparcie w pierwszym okresie pracy,
Szkolenia z zagadnień płacowych,
Rozwój zawodowy i możliwości awansu,
Pakiet świadczeń socjalnych w tym dofinansowanie do wypoczynku,
Dofinansowanie do pakietów medycznych.

MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
Więcej informacji na stronie www.mpk.czest.pl

aktualności
MON

Można otrzymać dofinansowanie
na...strzelnicę
Wojskowe Centrum Rekrutacji
w Częstochowie informuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej
ogłosiło dwa nowe konkursy. Dotyczą one programu „Strzelnica
w powiecie 2022”. Można starać się
o dofinansowanie strzelnic pneumatycznych oraz wirtualnych.
Program „Strzelnica w powiecie”
ma na celu umożliwienie prowadzania szkoleń strzeleckich w szczególności wśród młodzieży, a także
członków organizacji proobronnych
oraz funkcjonariuszy uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
Dotychczas w ramach programu powstało 46 strzelnic różnego typu.
W obecnie ogłoszonych konkursach
można wystąpić o:
- wsparcie finansowe na adaptacje

pomieszczeń dla potrzeb utworzenia
wirtualnej strzelnicy, wraz z pracami
przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia, w tym zestawu
startowego materiałów eksploatacyjnych;
- wsparcie finansowe na adaptacje
pomieszczeń dla potrzeb utworzenia
strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego, wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego
wyposażenia.
Termin składania ofert upływa 30
czerwca.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie https://www.gov.pl/web/
obrona-narodowa/aktualnie-ogloszone-konkursy lub w Centralnym
Wojskowym Centrum Rekrutacji pod
numerami telefonów: 261 877 751,
261 877 721.

Turniej historyczny

Częstochowa moje miasto
34 trzyosobowe drużyny wzięły
udział w turnieju historycznym
„Częstochowa moje miasto”. Był
on zwieńczeniem rocznego projektu edukacji regionalnej dla klas
szóstych szkół podstawowych.
Pierwszy etap stanowił test wiedzy
z historii naszego miasta. Wyłoniono
w nim 20 drużyn, które rywalizowały
w drugim etapie, pisząc krótki test
oraz odpowiadając na pytania zadawane na bieżąco przez prowadzącego.
Do finału przeszło 10 drużyn – trzeba
się w nim było wykazać nie tylko znajomością historii Częstochowy, ale
również jego topografii, architektury
oraz wydarzeń i postaci z czasów nam
współczesnych.
Po zaciętym pojedynku zwyciężyła
ekipa Szkoły Podstawowej nr 38 im.
L. Zamenhofa. Na drugiej pozycji znalazła się Szkoła Podstawowa nr 53 im.
M. Skłodowskiej-Curie, a na trzeciej
– Szkoła Podstawowa nr 39 im. M. Konopnickiej.

Wszystkie 102 uczestniczki i uczestnicy oraz ich nauczyciele otrzymali
pamiątkowe dyplomy, a laureatki
i laureaci – puchary, z których najokazalszy powędrował do zwycięzców
z SP nr 38. Trofea i dyplomy wręczał
zastępca prezydenta Częstochowy
Ryszard Stefaniak, skądinąd – doktor
historii i znawca dziejów miasta i regionu.
Inicjatorem turnieju był Wydział
Edukacji Urzędu Miasta, a organizatorami – Szkoła Podstawowa nr 15
im. Polskich Noblistów oraz IX Liceum
Ogólnokształcące im. C.K. Norwida.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Przekażą pomoc ukraińskim
samorządom
Francuskie stowarzyszenie Chartres Initiatives ofiarowało pomoc
humanitarną dla Ukrainy. W sumie
to blisko 40 ton najpotrzebniejszych darów. Jak na razie wszystko
trafiło do Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, które będzie pośredniczyć w ich przekazaniu.
Francuską
delegację
przyjęli
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Henryk Kasiura wraz
z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Anettą Ujmą oraz zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji
Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji
Powiatu Częstochowskiego. Francuzi
przekazali prawie 40 ton darów stanowiących największe zapotrzebowanie

komunikowane przez stronę ukraińską. Warto podkreślić, że jest to kolejny transport zorganizowany przez
Chartres Initiatives. - Istnienie wolnej
Ukrainy jest jednym z ważniejszych
gwarantów bezpieczeństwa całej Europy. Przed nami jeszcze jednak długi
maraton wspierania broniącej się
Ukrainy. Francuska delegacja spotkała się także z ukraińskimi uchodźcami znajdującymi się pod opieką
Powiatu Częstochowskiego – mówi
Patryk Jeziak, rzecznik Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Powiat
Częstochowski od początku wybuchu
wojny wspiera walczącą Ukrainę zarówno w ramach własnych środków
jak i koordynacji pomocy międzynarodowej.
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Letnia pływalnia i park wypoczynkowy

Rozpoczynamy sezon kąpielowy!
Doskonała wiadomość dla
miłośników wodnej aktywności. W najbliższą
sobotę (18 czerwca) rozpoczniemy oficjalnie sezon
kąpielowy w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec” oraz
na pływalni letniej przy
ulicy Dekabrystów 45. Co
istotne, na obu kąpieliskach
znajdziemy
specjalistyczne
wózki,
które umożliwią komfortowe przemieszczanie się
po terenie i pływanie po
wydzielonym akwenie/basenie.
Przygotowania do tegorocznego sezonu
letniego na Lisińcu MOSiR rozpoczął już
w grudniu 2021 roku. Wówczas kosztem
ponad 50 tys. zł sprowadzono kolejnych 300
ton piasku z Łeby, który rozsypany został na
plaży kąpieliska „Bałtyk-Adriatyk”. Ponadto,
wzdłuż drogi prowadzącej do pawilonu plażowego posadzonych zostało kolejnych 20
drzew (klonów pospolitych), a na terenach
obsadzonych krzewami ozdobnymi wykonano prace pielęgnacyjne.
18 czerwca (sobota) będzie pierwszym oficjalnym dniem funkcjonowania kąpieliska,
które czynne będzie codzienne – aż do 28
sierpnia - w godzinach 10.00 – 20.00. W tym
okresie, na zlecenie Ośrodka, bezpieczeństwo kąpiącym zapewniać będzie minimum
trzech ratowników delegowanych do pracy
przez częstochowski WOPR.
Warto podkreślić, że MOSiR, w ramach
działań dostosowujących obiekt do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, kosztem
ponad 12 tys. złotych, wyposażył kąpielisko
w specjalistyczny wózek, który umożliwia
komfortowe przemieszczanie się po plaży
i pływanie po wydzielonym akwenie.
Po przerwie spowodowanej pandemią na Lisińcu ponownie działać będzie wypożyczalnia
sprzętu pływającego, która w minionych latach oferowała 18 rowerów wodnych, 10
kajaków i 6 desek SUP. Amatorzy spędzania
czasu na wodzie będą mogli pływać po zbior-

nikach „Bałtyk” i „Adriatyk”. Dobra wiadomość jest taka, że MOSiR dokupił jeszcze 16
fabrycznie nowych i komfortowych rowerków
wodnych. Kosztowały one blisko 100 tysięcy
złotych. Wypożyczalnia w tegorocznym sezonie letnim funkcjonować będzie w okresie
18.06 – 28.08 - w godzinach 10–20. Cennik
oferowanych usług dostępny jest na stronie
www.mosir.pl
18 czerwca (sobota) będzie również pierwszym dniem funkcjonowania Pływalni Letniej
przy ul. Dekabrystów 45. Obiekt w tegorocznym sezonie letnim czynny będzie – również do 28 sierpnia - codziennie w godzinach
10–19. W tym okresie, na zlecenie Ośrodka,
bezpieczeństwo kąpiącym zapewniać będzie
minimum pięciu ratowników częstochowskiego WOPR. Podobnie, jak w przypadku kąpieliska w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec”,
pływalnia została wyposażona w specjalistyczny wózek, który umożliwi osobom z niepełnosprawnościami wygodne poruszanie
się po terenie obiektu i pływanie w niecce
basenowej. Cennik pływalni na stronie www.
mosir.pl
Obok Pływalni Letniej przy Dekabrystów
czynny jest oczywiście także Park Wodny,
którego klienci będą mogli korzystać w sezonie także z pływalni i jej terenu (w ramach
czasowych biletu zakupionego do Parku
Wodnego). Dla osób korzystających z odkrytej pływalni dostępny będzie natomiast
lokal gastronomiczny w Parku Wodnym oraz
saunarium – po dokupieniu osobnego biletu.

Częstochowa

Młodzież posprzątała cmentarz
żydowski
Uczennice i uczniowie
z 10 częstochowskich
szkół ponadpodstawowych wzięli udział w akcji
sprzątania cmentarza żydowskiego przy ul. Złotej.
Celem akcji jest nie tylko
uporządkowanie nekropolii,
ale także zaznajomienie
młodzieży z wielokulturową
historią Częstochowy oraz
tragicznymi dziejami społeczności żydowskiej w naszym mieście.
Warto wspomnieć, że 9
czerwca odbyło się, na cmentarzu odbyło się
uroczyste odsłonięcie odrestaurowanej Wojennej Mogiły Poległych w akcji na Ost- Bahn
z udziałem ambasadora Izraela.
Częstochowski cmentarz żydowski to ważny

historycznie punkt na mapie miasta i trzecie co
do wielkości w Polsce miejsce tragicznych wydarzeń podczas II wojny światowej.
Koordynatorem corocznej akcji jest Zespół
Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Świętowanie do 30 czerwca

Promujemy
wartości rodzinne
Już po raz czternasty w Częstochowie
obchodzimy Dni Rodziny. W wielkie
świętowanie włączyło się wiele instytucji. Impreza, która ma na celu
promocję wartości rodzinnych oraz
wspieranie i umacnianie więzi międzypokoleniowych, potrwa do 30 czerwca.
Na uczestników Dni Rodziny czekają
liczne atrakcje. W programie znalazły
się m.in.: Piknik Podmiotów Ekonomii
Społecznej (26 czerwca w III Alei),
konsultacje z psychologiem, konkursy
muzyczne, plastyczne i literackie, wycieczki plenerowe, warsztaty dla rodziców z zakresu psychoprofilaktyki,
festyny rodzinne, warsztaty dla młodzieży na temat uzależnień, zajęcia

sportowo-gimnastyczne i rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży.
Organizatorem wydarzenia jest
Wydział Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Częstochowy we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Częstochowskim Centrum
Wsparcia Rodziny, Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, częstochowskimi szkołami i
przedszkolami, placówkami wsparcia
dziennego,
Biblioteką
Publiczną,
Muzeum Częstochowskim, Miejską
Galerią Sztuki, Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
OKF
„Iluzja” oraz podmiotami ekonomii
społecznej.

Poza tym były organizowane poniższe wydarzenia :
● Miejskie Przedszkole Nr 37 w Częstochowie - indywidualnych dla każdej grupy
przedszkolnej wycieczki rodzinne, które będą odbywać się w terminach ustalonych z rodzicami z poszczególnych grup w miesiącu czerwcu.
● 1.06. 15.00-18.00 - piknik rodzinny - miejskie przedszkole nr 16 w Częstochowie, ul. S. Starzyńskiego 9 (na placu przedszkolnym)
● 02.06. 2022 r. w godzinach 16:15-17:15 - zabawy , gry, konkursy ogólnorozwojowe, zajęcia sportowe dla rodzin z dziećmi na sali gimnastycznej. SP 7
● 3.06,2022r.od godz. 14:00 - piknik rodzinny - zabawy integrujące rodziny dzieci
uczęszczających do przedszkola. Miejskie Przedszkole nr 23 im „Jasia i Małgosi’
● 03.06.2022r. 12:00 – 13:30 - Marszobieg Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Promenada im. Czesława Niemena i Lasek Aniołowski
● 03.06.2022r. 16:00 – 20:00 - Festyn Rodzinny Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Rada Rodziców przy SP2
● 3.06.2022 o godz. 14.00 - „Dzień Rodziny w Miejskim Przedszkolu Nr 19” –
ogród przedszkolny Miejskie Przedszkole Nr 19 w Częstochowie, ul. Szkolna 1
● 3 .06.2022r. g. 17:00-19:00 - Festyn Rodzinny – SP nr 9 im. Jana Mickiewicza w
Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 15
● 03.06.2022r. w godz. 16.00-20.00 - Festyn Rodzinny „Bawmy się razem” –
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w
● 4 czerwca 2022 w godz. 12.00 – 20.00 - festyn rodzinny pod hasłem FESTYN
PRZYJAŹNI.. Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Noblistów
● 05.06.2022 w godz. 13.00-18.00 - Festyn rodzinny ,,Szczęśliwi razem” Szkoła
Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

■ Katarzyna Gwara

XIV CZĘSTOCHOWSKIE DNI RODZINY 6 – 30 czer wca 2022r.
Godzina
wydarzenia

Miejsce i informacje o wydarzeniu

Organizator

5 MAJA DO 30 CZERWCA
16:00-18:00
w każdy czwartek

Dni otwarte
Zajęcia kreatywne dla dzieci

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy dziecku i rodzinie ul.
Sułkowskiego 9
17 MAJA DO 30 CZERWCA

10:00-13:00
w każdą środę i
piątek

Konsultacje dla rodzin i mieszkańców Częstochowy w zakresie problematyki związanej z
rodzicielstwem zastępczym

tel. 530-503-739
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy dziecku i rodzinie ul.
Sułkowskiego 9

21 CZERWCA
11:00

Biblioteka Malucha – głośne czytanie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-4 lata połączone z
zabawami ruchowymi i odkrywaniem świata bajek i baśni.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Śródmieście, al. Kościuszki 4, tel. 34/ 360-61-09,
oddim@biblioteka.czest.pl)

Biblioteka Miejska

22 CZERWCA

15:30

Każda środa jest nasza – zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które lubią malować, rysować,
wycinać, przyklejać, haftować, szyć, budować, słuchać, czytać, marzyć, rozmawiać, tańczyć,
śpiewać, czyli bawić się i rozwijać. Zajęcia składają się z dwóch części.
W części plastycznej dzieci poznają różne techniki plastyczne i samodzielnie lub w grupach
wykonują prace. Tworzą ilustracje do bajek, kartki okolicznościowe itp.
Druga część zajęć poświęcona jest literaturze dziecięcej. Dzieci słuchają wierszy i opowiadań
współczesnych pisarzy, uczą się piosenek i rymowanek. Tematy zajęć są często inspirowane
przeczytaną książką. Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Śródmieście, al. Kościuszki 4,
tel. 34/ 360-61-09, oddim@biblioteka.czest.pl)

Biblioteka Miejska

20, 21 CZERWIEC
12:00 -18:00

Ośrodek Wychowawczo - Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
Polskiego Związku Niewidomych mieszczącego się w Częstochowie Aleja Pokoju 13
Rodzice i dzieci będą mogły uzyskać porady dotyczące wsparcia w nauce rewalidacji i rehabilitacji.

Ośrodek Wychowawczo - Rewalidacyjny dla Dzieci
i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego
Związku Niewidomych

17 CZERWCA
15:00

Hobby Horse – warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 7.Filia nr 15 (Tysiąclecie, ul. Okólna 31/39,
filia15@biblioteka.czest.pl

Biblioteka Miejska

15:00- 18:00

Spotkanie integracyjno- rekreacyjne plenerowe dla rodzin Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2
ul. Kwiatkowskiego 3 m1

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2

16:00

Rozśpiewany angielski – zajęcia dla dzieci od lat 7. Filia nr 3 (Stradom, ul. Ułańska 5/7, tel. 34/ 36970-72, filia3@biblioteka.czest.pl)

Biblioteka Miejska

19:00

wstęp dla osób z kartami dużej rodziny byłby bezpłatny
Koncert muzyczny „Letnia przygoda” w wykonaniu Studio Piosenki Metro Częstochowa. Miejsce
koncertu: sala koncertowa Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68

Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie

18 CZERWCA
12:00

I Memoriał Międzynarodowy Pamięci i Sportowej Wdzięczności. Ul. Starzyńskiego 10A w
Częstochowie

Speedway Fan Club

20 CZERWCA
12:00 - 13:00

Wykład- „Rodzina wartością w życiu człowieka” Zespół Szkół im. B. Prusa, ul. B. Prusa 20,
Częstochowa

Zespół Szkół im. B. Prusa

aktualności
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14:00

„Malowanie na parkanie” warsztaty dla dzieci
uczęszczających do naszego przedszkola i ich rodzin. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1
al. Jana Pawła II 95, 42-217 Częstochowa

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1

16:00

Laurka dla taty – warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 7. Filia nr 15 (Tysiąclecie, ul. Okólna 31/39,
filia15@biblioteka.czest.pl)

Miejska Biblioteka

9

21 CZERWCA
uroczystość w przedszkolu z z udziałem rodziców:
pożegnanie dzieci kończących edukację w przedszkolu. Miejskie Przedszkole nr 27 ul. Krasińskiego 1

Miejskie Przedszkole nr 27

21-22 CZERWCA
16:00

Popołudnia w bibliotece – warsztaty dla dzieci od 7 lat, na których zostaną wykonane laurki
okolicznościowe z okazji Dnia Ojca. Filia nr 2 (Zawodzie- Dąbie, ul. Orlik-Rückemanna 35/37, tel.
34/ 360-14-54, filia2@biblioteka.czest.pl)

Biblioteka Miejska

20-22 CZERWCA
Konsultacje dla rodziców dotyczące niepokojących objawów u dzieci i młodzieży (stany lękowe,
depresyjne itp.). Psychologowie dyżurować będą wg harmonogramu:
•
20.06.2022r.- ZPP-P Poradnia nr 2 ul. Kosmowskiej 5
•
21.06.2022r.- ZPP-P Poradnia nr 1 ul. Marysia 93 b
•
22.06.2022r.- ZPP-P Poradnia nr 3 ul. Łukasińskiego 40
Poradnie wchodzące w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w
Częstochowie

22 CZERWCA
11:00-14:00
16:00-18:00

Piknik Ekologiczny Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

Zajęcia plastyczne z okazji Dnia Ojca Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1 ul. Sikorskiego 56

Ognisko Wychowawcze nr 1

23 CZERWCA
Imprezę okolicznościową „Zakończenie roku terapeutycznego, powitanie wakacji” przy ul.
Legionów 50 (przed siedzibą tymczasową Centrum)

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego
Rodzinie

Rodzinne muzykowanie z wykorzystaniem metody Aktywnego Słuchania Muzyki Klasycznej wg
Battii Strauss Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35

15:30- 19:00

Rodzinny piknik sportowy, liczne atrakcje dla uczniów- między innymi: zabawy, konkursy, zawody
sportowe z rodzicami i nauczycielami, wystawy prac uczniów, kawiarenka i grill oraz występy
zaproszonych gości. SP36, ul. Kasztanowa 7/9

SP 36

16:00

Zabawy plastyczne – zajęcia dla dzieci od lat 7, na których zostaną wykonane laurki z okazji Dnia
Ojca. Filia nr 8 (Tysiąclecie, ul. Księżycowa 2, tel. 34/ 361-43-27, filia8@biblioteka.czest.pl

Biblioteka Miejska

Koncert muzyczny online w wykonaniu Acoustic Music Station, możliwość obejrzenia na żywo
jedynie na stronie facebook: @MDKwCzestochowie

MDK

10:00 – 12:00
10:30

19:00

24 CZERWCA
9:00

Rodzinna wycieczka pociągiem do Żarek/ koło Częstochowy Miejskiego Przedszkola
Integracyjnego nr 35

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35

15:00 – 18:00

Piknik Rodzinny - Miejskie Przedszkole nr 32, ul. Św. Rocha 247, Częstochowa

Miejskie Przedszkole nr 32

16:00

Warsztaty rodzinne literacko- malarskie
,, W świecie zwierząt Józefa Wilkonia”
Miejsce realizacji- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15,
Częstochowa

Miejska Biblioteka Publiczna

25 CZERWCA
10:00 -15:00

12:00-13:30

II Edycja Festynu Siatkarskiego ,,Syn, tato, lato’’ — organizatorem jest Klub Sportowy Norwid
Częstochowa, ul. Jasnogórska 8
Do udziału zapraszamy dwójki siatkarskie tata+syn — w dwóch kategoriach: do lat 15 oraz open.
Turniej zostanie rozegrany na piaszczystych boiskach do siatkówki plażowej przy Galerii Jurajskiej.

Klub Sportowy Norwid Częstochowa

Elektrownia jak słonecznik, ekologiczne warsztaty rodzinne. Koszt warsztatów: 10 zł/osoba.
Prowadzenie: Katarzyna Ociepa, Anna Krakowian (Muzeum Częstochowskie, Multicentrum
„ZODIAK”, Park im. Staszica)

Muzeum Częstochowskie

25 – 30 CZERWCA
11:00

pokazy filmu familijnego „Detektyw Bruno” (kino ILUZJA) Al. NMP 64

Muzeum Częstochowskie wraz z kinem Iluzja

26 CZERWCA
Wycieczka integracyjna do parku wodnego w Krakowie dla dzieci z niepełnosprawnością z tytułu
wzroku z opiekunami
Zapisy w Ośrodku Częstochowa, Aleja Pokoju 13 tel . 570889001

Ośrodek Wychowawczo - Rewalidacyjny dla Dzieci
i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego
Związku Niewidomych

28 CZERWCA
11:00- 15:00

Festyn Rodzinny w Olsztynie Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy ul. Kuhna 45 Środowiskowe
Ognisko Wychowawcze nr 4 ul. Ludowa 58

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 4

DO 30 CZERWCA
godz. 10:00-13:00
w każdą środę

Spotkania Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy dziecku i rodzinie ul.
Sułkowskiego 9

10:30

Rodzinne zabawy literacko- teatralne z rekwizytami Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35

Miejskie PrzedszkolE Integracyjne nr 35

16:30

Twórcze czwartki: Letnie witraże – warsztaty malowania na szkle dla dzieci od lat 7. Filia nr 7
(Raków, Al. Pokoju 15/17, tel. 34/ 323-66-39, filia7@biblioteka.czest.pl)

Biblioteka Miejska

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

10

PIĄTEK-NIEDZIELA, 17-19 CZERWCA 2022

aktualności

Program

Kto wystąpi na jubileuszowej
„Frytce”?
Po dwóch latach przerwy będziemy mogli ponownie
spotkać się w parku Lisiniec
podczas jednej z najważniejszych imprez muzycznych w
naszym mieście. FRYTKA OFF
w tym roku zostanie zorganizowana po raz dziesiąty. Na
scenie zagoszczą zarówno ci
już doskonale znani i docenieni – Brodka, Tie Break,
Pro8L3m czy Mery Spolsky;
jak i ci, którzy dopiero szturmują polski rynek muzyczny
oraz serca fanów – Zdechły
Osa, Dziarma. Na festiwalu nie
zabraknie też zlotu foodtrucków
i
klubowego
afterparty. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program
wydarzenia.
PROGRAM
DUŻA SCENA

16.00 – Dziarma
Związana z Częstochową raperka
bezkompromisowo wkroczyła na
scenę kilka lat temu i z miejsca
stała się jednym z ważniejszych
kobiecych głosów w polskim hip-hopie. Zyskała popularność, bo

łamie tabu, mówi co myśli, nie
stroni od ciętego języka, nie przejmuje się konwenansami, a przy tym
nie boi się pokazać swojej wrażliwej strony. Dziarma jest szczera
do bólu, rozpycha się łokciami w
świecie mocno zdominowanym
przez mężczyzn i kulturowe kalki
oraz celnie komentuje otaczającą
ją rzeczywistość. Jednocześnie
serwuje wysoką jakość muzyczną i
liryczną, eksperymentuje z brzmieniami i własnym wokalem.

17.30 – Zdechły Osa
Twórca, którego nie sposób nazwać ani raperem, ani rockmanem,
ale z czystym sumieniem można go
określić mianem jednego z ciekawszych głosów krajowego podziemia
schyłku drugiej dekady XXI wieku.
Jego zeszłoroczny, debiutancki
album do stanu wrzenia doprowadził zarówno fanów hip-hopu jak i
miłośników bizarnych nurtów muzyki niezależnej, a także połamał
zęby kilku krytykom. Zdechły Osa
jak nikt inny potrafi ująć depresyjnego ducha obecnych czasów w
formie krótkiej, brudnej, acz chwytliwej piosenki. Na koncertach
jego fani kręcą młyn pod sceną jak

JAZZtochowa

na hardcore’owych gigach. Starzy
pogo, młodzi pogo…

19.00 – Tie Break
Marcin Pospieszalski, Mateusz
Pospieszalski, Janusz Yanina
Iwański, Antoni Gralak, Frank
Parker – sprawa jest prosta, w tym
roku na naszej scenie zagra Tie
Break. W latach 80. błyskawicznie
zdobyli sobie pozycję najważniejszego i najciekawszego outsidera
na rodzimej scenie muzycznej.
Ich muzyka wpłynęła istotnie nie
tylko na kształt polskiego jazzu,
ale i szeroko rozumianej kultury
offowej. Są cenionymi muzykami
sesyjnymi, kompozytorami i producentami, prowadzą własne projekty artystyczne. Bezapelacyjnie
Tie Break to fuzja muzycznych indywidualności.

20.30 – Mery Spolsky
Od kilku lat mocno zaznacza
swoją obecność na polskiej scenie
muzycznej. Performerka, piosenkarka, kompozytorka i autorka
tekstów, która jak mało kto potrafi
bawić się słowami, artystka o wyrazistym wizerunku i osobowości.

Ma na koncie dwa albumy “Miło
Było Pana Poznać” i “Dekalog
Spolsky” – obie z nominacjami do
nagrody Fryderyk. Słynie z bardzo
energetycznych koncertów i zwariowanych stylizacji. Występuje
na najważniejszych polskich scenach i festiwalach. W czerwcu
2021 ukazała się jej debiutancka
książka „Jestem Marysia i chyba
się zabiję dzisiaj” a chwilę później
nowatorski, muzyczny audiobook.

22.00 – PRO8L3M
Hip-hopowy projekt, tworzony
przez Oskara i Steeza, to zjawisko,
obok którego nie sposób przejść
obojętnie. Od momentu debiutu
w 2013 roku każde kolejne wydawnictwo zespołu przynosi platynowe płyty i elektryzuje coraz
większe kręgi słuchaczy. Zespół
wielokrotnie zadebiutował na
pierwszym miejscu listy OLIS.
Stale wyprzedając największe
sale koncertowe w Polsce pozostaje jednym z największych fenomenów muzycznych ostatnich lat.
Duet ma swoich fanów wśród odbiorców różnych gatunków – od
hip-hopu po alternatywę. W ich
pełnej popkulturowych nawiązań
twórczości, tematyka nowych
technologii i futuryzm mieszają
się z sensacyjnymi opowieściami.
23.30 – BRODKA
Brodka to właścicielka jednego z
najważniejszych głosów polskiej
muzyki XXI wieku. Jej talent dał
się poznać masowej publiczności
podczas jednego z telewizyjnych

talent-show, ale pozycję liderki
sceny niezależnej zapewnił jej
album „Granda” nagrany w 2010r.
I każde kolejne wydawnictwo
– „Clashes”, „MTV Unplugged
Brodka”, „Brut” – tylko ją umacniało. Artystka ma na półce pełny
rządek Fryderyków oraz innych
nagród i wyróżnień. Przede
wszystkim jednak jest wokalistką
uwielbianą przez publiczność,
która potrafi zapełnić wszystkie
sale koncertowe, a jej sceniczna
charyzma nie ma sobie równych.
MAŁA SCENA

17.00, 18.30, 20.00, 21.30, 23.00
sety dj’skie: BIERNASKI
AFTER:

00.30 – RAT KRU
Ich twórczość to zagubione
ogniwo polskiej elektroniki. Odpowiedzialny za warstwę muzyczną
Rat One gwarantuje chłostę tanecznym bitem, a znany z solowej
działalności Winogradzki Lew
maluje fragmenty rzeczywistości
w pobudzających wyobraźnię tekstach. Sami swoją muzykę określają betonową sambą, porywając
do tańca tłumy na koncertach i
festiwalach zarówno w Polsce
(Spring Break, Tauron Nowa Muzyka) jak i tych za granicą (Tallinn
Music Week, Seasplash Festival).

od 16.00 – FRYTKA OFF
FOOD TRUCKS

Ciekawi świata, ciekawi przyszłości

Ukraińscy jazzmani Zachęcali młodzież, aby wstąpiła
w policyjne szeregi
w Częstochowie
Trio prowadzone przez basistę Igora Zakusa będzie
miało w składzie – jako gościa – polskiego trębacza
Piotra Schmidta. Koncert
w ramach cyklu JAZZtochowa zaplanowano na 20
czerwca na godz. 19.
Igor Zakus kształcił się jako
oboista, ale jazz gra na basie,
będąc jednym z najlepszych na
Ukrainie wirtuozów tego instrumentu, cenionym w całej Europie.
W Polsce grał m.in. jako gwiazda
Bass&Beat Festival. Ma na koncie
kilkanaście autorskich płyt. Jako
pianista obok lidera pojawi się
Usein Bekirov – kompozytor,
także lider własnych zespołów.
W swoich kompozycjach wykorzystuje melodie ludowe Tatarów
Krymskich – sam będąc jednym
z nich – a także Ukraińców,
Azerów i ludów bałkańskich.
Ukraińskim muzykom będzie
towarzyszył Piotr Schmidt – trębacz jazzowy, producent muzyczny, wydawca, adiunkt na
wydziale Jazzu PWSZ w Nysie
oraz wykładowca na wydziale
Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Ma na swoim koncie

czternaście autorskich płyt.
Od niemal dekady jest regularnie
notowany na podium w ankiecie
Jazz Top magazynu Jazz Forum
– w kategorii Najlepszy Trębacz
Roku. Współpracował m.in. ze
ścisłą czołówką polskiego jazzu
– Zbigniewem Namysłowskim,
Janem Ptaszynem Wróblewskim,
Włodzimierzem Nahornym, Henrykiem Miśkiewiczem czy Wojciechem Karolakiem.
Próbki muzyki Igora Zakusa
można obejrzeć na jego kanale
w serwisie You Tube – tu akurat
w kwartecie z polskimi muzykami: Szymonem Miką na gitarze, Adamem Zagórskim na
bębnach i wspomnianym już Piotrem Schmidtem, który zagra 20
czerwca w Częstochowie.
Bilety na koncert kosztują 40
zł. Można je kupić na miejscu
w siedzibie OPK, przy ul. Dąbrowskiego 1, lub elektronicznie
w serwisie Going. Co istotne
i co może być dla wielu dodatkową zachętą, aby wziąć udział
w koncercie – część dochodu ze
sprzedaży zostanie przekazana
na rzecz ukraińskiej armii, nadal
odpierającej rosyjską agresję.

„Ciekawi świata, ciekawi
przyszłości” - pod takim hasłem odbyła się ostatnia
w tym roku szkolnym kampania
skierowana
do
częstochowskich uczniów.
Jej celem było zachęcenie
młodych ludzi do wstąpienia
w policyjne szeregi.
Na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Częstochowie
od wielu lat realizowanych jest
wiele przedsięwzięć informacyjnych, zachęcających do wstąpienia w szeregi policji. Jednym
z nich jest projekt „Ciekawi świata,
ciekawi przyszłości” realizowany
wspólnie z Wydziałem Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy. - Ma on na celu zachęcenie
potencjalnych kandydatów z terenu miasta i powiatu częstochowskiego do podjęcia służby w [olicji

oraz zapoznanie ich ze specyfiką
pracy policjanta – mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer
prasowy częstochowskich policjantów. - W trakcie spotkań
z uczniami profilaktycy oraz policyjni
jeźdźcy z częstochowskiej prewencji omawiali zasady doboru
do służby w policji
oraz
przedstawiali
realia i możliwości
służby
w
naszej
formacji - dodaje.
Uczestnicy mieli możliwość
porównania
swoich umiejętności

z kryteriami wymaganymi podczas procedury rekrutacyjnej
oraz poznali poszczególne etapy
postępowania kwalifikacyjnego,
począwszy od złożenia wniosku
o przyjęcie do policji, przejścia
przez kolejne etapy rekrutacji,
a kończąc na przedstawieniu
poszczególnych szczebli kariery,
możliwości awansu oraz poziomu
zarobków mundurowych.
Adresatem przedsięwzięcia była
młodzież uczęszczająca do szkół
średnich, zwłaszcza klas maturalnych, która w najbliższym czasie
będzie decydowała o swojej przyszłości zawodowej.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności

Przekroczył prędkość
o ponad 100 km/h!
Policjanci z rudzkiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę
BMW, który znacznie przekroczył
prędkość. Mężczyzna jechał prawie
210 km/h w miejscu, gdzie dozwolona
prędkość wynosiła 100 km/h. Kierujący został ukarany mandatem w
wysokości 2500 złotych i 10 punktami
karnymi.

W minioną niedzielę policjanci z rudzkiej
drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę,
który jadąc Drogową Trasą Średnicową
popełnił wykroczenie. Mężczyzna za kierownicą BMW pędził 210 km/h na drodze,
gdzie znajduje się ograniczenie prędkości
do 100 km/h. W związku z przekroczeniem
prędkości o ponad 100 km/h policjanci
nałożyli na mężczyznę mandat karny w
kwocie 2500 złotych. Ponadto na konto
kierowcy wpisano 10 punktów karnych.

8 tysięcy złotych mandatu
dla właściciela samochodu
Mundurowi z Czechowic-Dziedzic
ukarali 28-latka mandatem karnym w
wysokości 8 tysięcy złotych. Mieszkaniec powiatu bielskiego nie wskazał
policjantom, komu powierzył swój pojazd w czasie, kiedy popełniono nim
poważne wykroczenie drogowe. To
najsurowsza grzywna, jaką można
ukarać sprawcę takiego wykroczenia.
13 kwietnia br. kilkanaście minut po godzinie 14 w Pszczynie na drodze krajowej
kierujący osobowym Porsche potraktował
drogę publiczną jak prywatny tor wyścigowy. Najpierw ze znaczną prędkością
przejechał na czerwonym świetle ruchliwe
skrzyżowanie z ulicą Hallera, zignorował też
poziome i pionowe znaki drogowe ustalające kierunki jazdy z poszczególnych pasów
ruchu. Chwilę później po raz kolejny igno-

rując obowiązkowy kierunek jazdy wynikający z sygnalizatora świetlnego, omal nie
doprowadził do zderzenia z inną osobówką.
Piracką szarżę samochodowym zarejestrował wideorejestratorem inny kierujący,
który w Komendzie Powiatowej Policji w
Pszczynie złożył zawiadomienie o wykroczeniu. Stróże prawa ustalili właściciela
pojazdu, mieszkańca powiatu bielskiego i
zwrócili się do mundurowych z Komisariatu
Policji w Czechowicach-Dziedzicach, żeby
wykonali z nim czynności procesowe.
28-letni właściciel osobowego porsche
został przesłuchany, jednak nie wskazał,
kto prowadził samochód. Policjanci z czechowickiego zespołu wykroczeń nałożyli na
niego mandat karny w wysokości 8.000 złotych. To najwyższa grzywna przewidziana
przez kodeks za niewywiązanie się przez
właściciela z obowiązku wskazania komu
powierzył swój pojazd w takiej sytuacji.

Myślał, że mu się upiecze.
Wpadł po 12 latach
Sprawcy przestępstw nigdy nie mogą
czuć się bezkarnie. Przekonał się o tym
mężczyzna, który w 2010 roku włamał
się do kościoła w Rudzie Śląskiej. Na
podstawie pozostawionego odcisku
jednego palca po wielu latach wytropili i zatrzymali go policjanci.
W lutym 2010 roku nieznany wtedy
sprawca włamał się do jednego z kościołów
w rudzkiej Halembie. Sprawca chciał okraść
puste, jak się wkrótce okazało, skarbonki
kościelne. Na miejscu pozostawił odcisk
linii papilarnych jednego ze swoich palców.

Ślad ten zabezpieczyli policjanci. Choć
sprawa przez ponad dekadę nie została rozwiązana, stróże prawa o niej nie zapomnieli.
W końcu na trop włamywacza wpadli mundurowi z komisariatu w Halembie. Okazał
się nim obywatel Czech, który słynął z
włamań do kościołów. W maju br. poszukiwany mężczyzna został zatrzymany na
terenie Wrocławia. Porównanie odcisków
jego palców ze śladami pozostawionymi na
miejscu włamania jednoznacznie potwierdziły ustalenia śledczych. Mężczyźnie zostały już przedstawione zarzuty, do których
się przyznał. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Włamał się do jubilera
Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie
30-letni mieszkaniec Bytomia. Mężczyzna kilka dni temu dokonał
włamania do sklepu jubilerskiego przy
ulicy Strzelców Bytomskich. Jego
łupem padła biżuteria o wartości 34
tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet 10- letni
pobyt za kratami.
W minioną środę bytomscy policjanci
otrzymali zgłoszenie o włamaniu do sklepu
jubilerskiego. Do zdarzenia doszło na ulicy
Strzelców Bytomskich. Młody mężczyzna
wszedł do lokalu, gdy jego właściciel napra-

wiał klientce biżuterię. Sprawca wykorzystał chwilę nieuwagi sprzedawcy i używając
młotka, zbił gablotę, z której skradł złote
łańcuszki o łącznej wartości 34 tysięcy
złotych. Zaalarmowani stróże prawa natychmiast przystąpili do działania. Na
podstawie nagrania z kamer monitoringu
bardzo szybko ustalili rysopis sprawcy, a
następnie jego tożsamość. Złodziej wpadł
w ręce mundurowych już następnego dnia.
Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi
w areszcie. Za kradzież z włamaniem grozi
mu nawet 10 lat za kratkami. Policjanci odzyskali część łupu.
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Był pod wpływem alkoholu
i narkotyków. Wybrał się na
motocyklową przejażdżkę
Nawet 5 lat więzienia grozi 31-latkowi, który będąc pod wpływem
alkoholu i narkotyków, jadąc motorowerem, uciekał przed policjantami.
Mężczyzna zignorował sygnały
stróżów prawa, którzy próbowali zatrzymać go do kontroli. Jak się
okazało, to był dopiero początek jego
problemów...
W trakcie patrolu ulicy Chopina uwagę
policjantów z chorzowskiej drogówki
zwrócił motorowerzysta, który na widok
radiowozu nagle zawrócił. Mundurowi ruszyli za nim i próbowali zatrzymać do kontroli, jednak ten zaczął uciekać. Kierowca
nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe i kontynuował ucieczkę. W pewnym
momencie utracił panowanie nad swoim
motorowerem, doprowadzając do kolizji z
innym pojazdem. Wtedy próbował jeszcze
uciekać pieszo, ale szybko został dogoniony i zatrzymany przez policjantów. Od
zatrzymanego wyczuwalna była woń alkoholu. Badanie alkomatem jednoznacznie
potwierdziło, że jest on pod wpływem alkoholu. Również badanie narkotesterem dało
wynik pozytywny świadczący o tym, że kie-

rowca najprawdopodobniej zażył wcześniej
narkotyki. Jak się okazało, nie był to koniec
problemów 31-latka. Po sprawdzeniu w
policyjnych systemach wyszło na jaw, że
tablice rejestracyjne, które były założone
na motorowerze, pochodzą z innego pojazdu, a mężczyzna jest poszukiwany celem
odbycia kary. Chorzowianin został zatrzymany. Ponadto jak ustalili mundurowi,
może on mieć na swoim koncie co najmniej
kilka kradzieży paliwa. Mężczyzna usłyszał
już zarzuty. Niezatrzymanie się do kontroli
drogowej jest przestępstwem, za które 31latek można trafić do więzienia nawet na 5
lat. Kierowca nie uniknie również odpowiedzialności za pozostałe przewinienia, których dopuścił się podczas ucieczki.

Od lat handlowali
podrobionymi perfumami
Zabrzańscy policjanci z Wydziału do
Walki z Przestępczością Gospodarczą
zatrzymali sześć osób podejrzanych o
wprowadzenie do obrotu perfum z
podrobionymi znakami towarowymi
oraz udział w zorganizowanej grupie
przestępczej. Przechwycony też blisko
2,5 tysiąca sztuk podrobionych
perfum. Zatrzymanym grozi do 5 lat
pozbawienia wolności.
Kilka dnia temu Policjanci z Wydziału
do Walki z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu rozbili grupę handlującą podrobionymi perfumami. Policjanci w skoordynowanych
działaniach wkroczyli jednocześnie do 4
mieszkań oraz pomieszczeń magazynowych
zatrzymując dwóch mężczyzn i cztery kobiety. Zatrzymani są mieszkańcami Zabrza
i tutaj od 2018 roku prowadzili swój przestępczy proceder. W jednym z biurowców
w centrum Zabrza grupa posiadał magazyn,
w którym przechowywała podrobione perfumy. Policjanci zabezpieczyli w nim blisko
2,5 tysiąca perfum z podrobionymi znakami

towarowymi. W trakcie czynności mundurowi zabezpieczyli również 28 tysięcy
złotych w gotówce, laptopy, telefony oraz
dwa samochody. Łącznie stróże prawa na
poczet przyszłych kar zabezpieczyli mienie
o wartości 67 tysięcy złotych. Jak ustalili
policjanci, handel podróbkami odbywał się
przez internet, głównie przez portale ogłoszeniowe i społecznościowe. Za wprowadzenie do obrotu perfum z podrobionymi
znakami towarowymi oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Pijani rowerzyści
zderzyli się ze sobą...
Wysokimi mandatami zostali ukarani
dwaj mieszkańcy Tarnowskich Gór,
którzy zdecydowali się na jazdę rowerami pod wpływem alkoholu.
Mężczyźni zderzyli się ze sobą i wtedy
wyszło na jaw, że są pijani.
Policjanci zostali wezwani na ulicę Kościelną w Tarnowskich Górach, gdzie
zderzyli się ze sobą rowerzyści. Z relacji
zgłaszającego wynikało, że jeden z uczest-

ników zdarzenia zbiegł z miejsca. Po chwili
jednak obydwoje stanęli przed stróżami
prawa. Kolizja okazała się niegroźna, jednak
konsekwencje, które spotkały uczestników
były surowe. Po przebadaniu mężczyzn na
alkomacie okazało się, że zarówno 52, jak i
58-latek byli nietrzeźwi. Rowerzyści mieli
w organizmach po ponad promilu alkoholu.
Za wykroczenie, jakim było kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, zostali ukarani mandatami karnymi w kwocie 2500
złotych.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Miasto i gmina Olsztyn

Będzie bezpieczniej przy DK-46
w Przymiłowicach
Dobra wiadomość dla mieszkańców
Przymiłowic.
Wkrótce bezpieczeństwo w
pobliżu DK-46 powinno zostać
poprawione. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
zdecydowała o wybudowaniu
w tym rejonie nowych chodników, pasów koło remizy, a
także zatoki autobusowej.
GDDiA uznała, że miejscem,
gdzie należy poprawić bezpieczeństwo jest skrzyżowanie ul.
Piastowskiej, i Szerokiej z DK46
w Przymiłowicach. Wkrótce więc

ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, budowę
chodnika, przejścia dla pieszych
oraz odwodnienie przy drodze
krajowej nr 46.
W ramach inwestycji powstanie
140 m chodnika wykonanego z
szarej kostki brukowej, prowadzącego przez ulicę Zamkową i część
ulicy Piastowskiej. Zostaną również zbudowane dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki
kamiennej, zlokalizowane po obu
stronach DK 46 oraz odpowiednio
doświetlone przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją ostrze-

gawczą przy budynku remizy w
Przymiłowicach.
- To bardzo potrzebna i ważna
dla nas inwestycja. Bezpieczeństwo przy tak ruchliwej drodze ma
ogromne znaczenie dla wszystkich mieszkańców Przymiłowic.
Na wniosek mieszkańców wystąpiliśmy 2 lata temu do katowickiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad. Po wizji
lokalnej zdecydowano, że inwestycja będzie realizowana, z czego
się bardzo cieszymy – mówi Tomasz Kucharski, Burmistrz Miasta
i Gminy Olsztyn.

Przybywa stacji

Gdzie w Częstochowie można
naładować samochód elektryczny?
W Częstochowie przybyło
dziesięć ogólnodostępnych
stacji ładowania samochodów
elektrycznych. Wszystkie zostały oddane do użytku w
czerwcu. Ich realizatorem jest
Tauron. W mieście działają też
oczywiście stacje ładowania,
będące własnością innych
operatorów, w tym sieci
GreenWay, czy stacji paliw.
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła
na władze samorządowe obowiązek opracowania i uchwalenia
planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z
planem przyjętym przez częstochowskich radnych, w naszym
mieście ma powstać 51 stacji
ze 106 punktami ładowania pojazdów elektrycznych o mocy od
22 kW od 50 kW.
Z tego rodzaju punktów na równych zasadach będą mogli korzystać wszyscy posiadacze aut
elektrycznych bądź hybrydowych.
Na mocy ustawy, stacje finansuje
i buduje miejscowy operator systemu
elektroenergetycznego,

czyli – w przypadku Częstochowy
– Tauron Dystrybucja.
Miasto natomiast ponosi koszty
związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych
przy stacjach ładowania, dokonuje też z Tauronem niezbędnych
uzgodnień jako zarządca dróg publicznych.
Lokalizacje stacji ustalono,
biorąc pod uwagę m.in. potrzeby
transportowe i komunikacyjne,
uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego,
przewidywane potrzeby kierujących (na poziomie lokalnym i
ponadlokalnym), aspekty prawne
oraz parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania stacji.
Jak poinformował operator
stacji ładowania Tauron Dystrybucja, w czerwcu włączone
do użytku zostało pierwszych
10 ogólnodostępnych stacji (w
każdym dwa punkty ładowania o
mocy 22 kW) w lokalizacjach:
- plac Daszyńskiego (przy ul.
Ogrodowej)
- ul. 7 Kamienic

- ul. Szajnowicza-Iwanowa (57)
- ul. Knauera (przy PWiK)
- ul. Okólna 105
- ul. Rakowska 10
- ul. Lechonia 30
- ul. Próchnika (za marketem)
- ul. Kurpińskiego „Ponurego”
(przy skrzyżowaniu z ul. Kiedrzyńską)
- ul. Starzyńskiego 17.
Ładowanie odbywa się na nich
w sposób taki sam, jak na stacjach
będących własnością TAURON
Nowe Technologie tj. przy pomocy
aplikacji eMap. Szczegóły można
znaleźć na stronie:
https://www.tauron.pl/tauron/
tauron-innowacje/elektromobilnosc
W kolejnych miesiącach do
użytku powinny być oddawane
kolejne ogólnodostępne stacje ładowania w lokalizacjach zgodnych
z przyjętym planem.
W mieście działają też oczywiście stacje ładowania, które nie
zostały ujęte w miejskim planie,
będące własnością innych operatorów, w tym sieci GreenWay, czy
stacji paliw.

Inwestycje

Autostradowa obwodnica
prawie gotowa. Podpisano
ostatnią umowę

Blisko 87 milionów złotych będzie kosztować realizacja
ostatnich prac na autostradzie
A1, na odcinku Częstochowa
Północ - Częstochowa Blachownia. Zrealizuje je firma
Strabag.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad podpisała ostatnią umowę, która
zakończy cały zakres budowy
20-kilometrowego odcinka A1.
Wcześniej – w kwietniu 2019
roku - z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy (konsorcjum firm Salini oraz Todini),
GDDKiA odstąpiła od umowy
na realizację tej inwestycji.
Zakres robót
Do wykonania, w ramach podpisanej umowy, pozostają m.in.
prace związane z:
• robotami wykończeniowymi
na
węzłach
Częstochowa
Blachownia,
Częstochowa
Jasna Góra oraz Częstochowa
Północ,
• wykonaniem dróg serwisowych i technologicznych, w tym
zaprojektowaniem i wykonaniem drogi dojazdowej dla
połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie,
• zakończeniem robót melioracyjnych,
• wykończeniowymi
pracami
drogowymi, mostowymi, branżowymi oraz zielenią,
• przebudowaniem
skrzyżowania drogi krajowej nr 46
z drogą powiatową i gminną
w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego (budowa
i przebudowa pasów włączeń
i wyłączeń oraz sygnalizacji
świetlnej na drodze krajowej),
• wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu,
• uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.
W ramach tej umowy zostaną
też dobudowane trzecie pasy
ruchu o długości prawie 1,8
km. Zlokalizowane będą po wewnętrznej stronie istniejących
jezdni. Początek swój będą miały
około 700 m przed wiaduktem

autostradowym (WA352) nad
linią kolejową, a koniec w rejonie
węzła Częstochowa Północ.
Termin realizacji robót

Roboty wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym
niż 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji
robót nie będzie wliczany okres
zimowy od 16 grudnia do 15
marca.
Granica woj. łódzkiego i śląskiego - Częstochowa Północ
Na tym odcinku, pomimo że od
grudnia ubiegłego roku ruch pojazdów odbywa się pełnym przekrojem obu jezdni (po trzy pasy
w każdym z kierunków), nadal
trwają prace wykończeniowe.
- Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem, a wykonawca deklaruje uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 23
czerwca. Zatem przed rozpoczęciem wakacji ograniczenia
prędkości wynikające z realizowanych prac zostaną usunięte – zaznaczają drogowcy.
Podobnie jak na sąsiednim odcinku Radomsko - granica woj.
łódzkiego i śląskiego. W efekcie
kierowcy zyskają kolejny, blisko
24-kilometrowy odcinek autostrady z maksymalną dopuszczalną Kodeksem drogowym
prędkością przejazdu - dodają.
To nie koniec dobrych wiadomości. Trwają ostatnie prace na
dwóch kolejnych odcinkach, Tuszyn - Piotrków Trybunalski oraz
Kamieńsk - Radomsko, gdzie
w najbliższym czasie również
planujemy usunąć obecne ograniczenia prędkości do 100 km/h.
W budowie jest ostatni, 24-kilometrowy odcinek pomiędzy
Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem, który zostanie udostępniony do ruchu w tym roku.
Obecnie kierowcy mają do dyspozycji jedną jezdnię, po dwa
pasy ruchu, w obu kierunkach.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

motoryzacja
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Uwaga

Kolejne utrudnienia na drogach.
Tym razem na Zawodziu
Na skrzyżowaniu ul. Mirowskiej, Srebrnej i Złotej zostanie
zmieniona organizacja ruchu.
W związku z tym możemy spodziewać się sporych utrudnień.
Będą one obejmować także
pieszych.
Od 20 czerwca zostanie zajęta
części jezdni w obrębie tarczy
skrzyżowania, ale dla ruchu będzie pozostawiony pas o szerokości min. 3 metrów. Ruch ulicą
Mirowską będzie odbywał się wahadłowo po południowej stronie

skrzyżowania - będzie sterowany
sygnalizacją świetlną.
Poza tym nastąpi zamknięcie dla
ruchu wlotu ul. Srebrnej - zostanie
wyznaczony objazd ulicami Mirowską, Morenową i Srebrną.
Miejscowe utrudnienia będą dotyczyć również ruchu pieszych. Na
czas wprowadzenia nowej organizacji ruchu przewiduje się zakaz
poruszania się pieszych w obrębie
budowy. Pobliski przystanek autobusowy zostanie tymczasowo
przeniesiony poza teren prowadzonych robót.

Sprawdź szczegóły

Autobusy linii 26 będą jeździć
objazdami
Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej. Od przyszłego
poniedziałku, 20 czerwca, w
związku z częściowym zamknięciem skrzyżowania ulic
Mirowskiej i Srebrnej, autobusy linii 26 będą jeździć
objazdem.
Autobusy kursujące w obu kierunkach pojadą objazdami:
• Kierunek Mirów Pegaz, Siedlec
i Bursztynowa: GRABÓWKA –
Rynek Wieluński – al. Jana Pawła
II – ulica Drogowców – Srebrna.
• Kierunek
Grabówka:
ulica
Srebrna – Drogowców – al. Jana

Pawła II – Rynek Wieluński –
GRABÓWKA.
Na trasie objazdu będą obowiązywały przystanki wykorzystywane
przez linię nr 37.
Ponadto, z uwagi na zwężenie
jezdni na ul. Mirowskiej, zostaną
zawieszone przystanki: SREBRNA
w kierunku centrum oraz ZŁOTA
GÓRA w kierunku Mirowa. Pasażerowie są proszeni o korzystanie z
przystanków sąsiednich.
Trasa linii nr 18 nie ulegnie
zmianie.
Utrudnienia mają potrwać kilkanaście dni.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 17 czerwca 2022
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

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

218.900 zł

79.900 zł

MERCEDES GLC COUPE
220
2.2 D, 4x4, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

219.900 zł

144.900 zł

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

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

77.900 zł

43.800 zł

TOYOTA AURIS
1.3 E, rok prod. 2015,
przebieg 59 tys. km,
kraj., I-wł.,

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

49.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,
14.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008,
30.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT
139.900 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 X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
FIAT TIPO 1.4 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  46.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 
14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT
44.900 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010, 
33.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, kraj., I-wł.,
serwisowany,

166.800 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat,
kraj., I-wł., F-VAT,

173.900 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 zł
NISSAN ALMERA, 1.8 E, rok prod. 2005, kraj.,  6.100 zł
NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016,
63.900 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.,
18.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

3.900 zł
PEUGEOT 307 1.4 E, rok prod. 2006,
11.800 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,
52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

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

19.900 zł
RENAULT MEGANE IV 1.5 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
TOYOTA COROLLA VERSO, 1.8 E, rok prod. 2008, kraj., 

23.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 
12.900 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
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ogłoszenia
BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723
● Koła do Opla 15 na stalowych
felgach, tel. 501 608 730
● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

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
● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015
● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015

● 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
● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015
● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,
tel. 508 747 290

USŁUGA KOSMETYCZNA u klienta w domu.
Tel. 507 432 365

● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015
● 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
● Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
● 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
● Meble w dobrym stanie, ładne,
Częstochowa, tel. 508 747 290
● Obraz ręcznie malowany, portret młodej kobiety, akwarele na
desce lipowej, wymiary: szer.
20cm x wys. 31cm, cena 40zł.
Tel. 794 239 418
● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717

Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998 m², 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

Mieszkanie M1 - 27,5 m²,
IV piętro w bloku V-piętrowym
z windą, w dzielnicy Północ.
Po generalnym remoncie,
gotowe do zamieszkania.
Cena: 195,000 zł.
Tel. 502 036 568
● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304
● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181
● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066
● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102
● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena 100
zł. Tel: 697 272 102
● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 560 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,

tel. 600 133 134
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969
● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164
● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164
● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015
● 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
● Stajenny Niemcy, praca od zaraz.
Bezpłatne akwaterowanie.
Mężczyźni bez załogów.
Szczegóły pod nr tel.
+48 725 066 959

sport
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Mistrzostwa Polski Kobiet U16

Mistrzostwa Województwa Śląskiego

CKS Budowlani z 39 medalami
Zawodnicy CKS Budowlani
zdominowali Mistrzostwa
Województwa
Śląskiego,
które odbywały się w Raciborzu. W rozgrywanych
kategoriach
wiekowych
U18,U20 i kategorii Seniorów
wywalczyli aż 39 medali (15
złotych, 15 srebrnych, 9 brązowych).
Złote medale w kategorii U 18
zdobyli: sztafeta dziewcząt 4 x
100 m w składzie: Maja Jundził,
Kinga Woś, Aleksandra Lipska,
Oliwia Cyrulińska. Dziewczęta
uzyskały wynik 50,00 sek, Aleksandra Walaszek w chodzie sportowym 5000 m – 27:22,19 – rek.
życiowy, Hanna Bigdowska 1500
m – 4:59,62 min, Maja Jundził w
dal – 5,35 m – rek. życiowy, Alan
Kluczny wzwyż – 179 cm oraz
w biegu na 110 m przez płotki
– 16,14 s, Sebastian Rachwalik
oszczep – 52,92 m. Srebrne w
tej kategorii wywalczyli: Maja
Jundził trójskok – 11,17 m – rek.

życiowy, Mateusz Majewski 800
m – 2:00,41 min – rek. życiowy,
Maksymilian Paludkiewicz rzut
młotem – 34,84 m, Maja Ruszel oszczep – 29,82 m, Dominik
Wróbel dysk – 32,09 m oraz w
pchnięciu kulą 13,38 m, sztafeta
męska 4 x 400 m w składzie: Radosław Porada, Mikołaj Borawski,
Mateusz Majewski, Kacper Obrzut – 45,63 s.Brązowe: Radosław
Porada 2000 m z przeszkodami
– 6:41,63 min, Karol Woś 110 m
przez płotki – 16,91 s., sztafeta
męska 4 x 100 m w składzie: Alan
Kluczny, Mikołaj Borawski, Mateusz Majewski, Kacper Obrzut
– 45,63 s.
Medale w kategorii wiekowej
U 20 wywalczyli: Anna Lizińska
1500 m – 4:39,33 min – rek.
życiowy, jeden z najlepszych
wyników w kraju, Radosław Bartłomiejczyk 400 m przez płotki
– 56,56 s, Wojciech Janosik skok
wzwyż – 185 cm – rek. życiowy,
Kacper Jóźwiak trójskok – 13,56
m – rek. życiowy, Małgorzata Pa-

Raków Częstochowa

Czerwono-niebiescy
wrócili do treningów
Po krótkim urlopie, zawodnicy
Rakowa Częstochowa wrócili
do treningów. Pierwsze zajęcia odbyły się na bocznym
boisku stadionu przy Limanowskiego 83. Wzięło w nich
udział 21 zawodników.
- W gronie trenujących znaleźli
się między innymi Stratos Svarnas
oraz Fabian Piasecki, czyli zawodnicy pozyskani w ostatnich
dniach, a także powracający po
długiej rehabilitacji Bogdan Racoviaan. Ponadto do dyspozycji
sztabu szkoleniowego był powracający z wypożyczenia Daniel
Szelągowski. W premierowym
treningu nie uczestniczyli Andrzej
Niewulis, Ivi Lopez i Luka Gagnidze, którzy dołączą do drużyny

w najbliższych dniach. Zabrakło
także Patryka Kuna, Vladislavsa
Gutkovskisa, Deiana Sorescu,
Giannisa Papanikolaou oraz Waleriana Gwilii uczestniczących
przez ostatnie kilkanaście dni w
zgrupowaniach swoich reprezentacji. Wspomniana piątka do
drużyny dołączy na obozie w Sochocinie. Indywidualnie pracowali
Ben Lederman, Tomáš Petrášek
i Marcin Cebula. W najbliższych
dniach do drużyny dołączy trener
Marek Papszun, który powraca do
pełni zdrowia po zabiegu kolana
– poinformował klub. Obecni na
pierwszym treningum byli bramkarze: Vladan Kovaević, Kacper
Trelowski, Jakub Rajczykowski,
obrońcy: Tomáš Petrášek, Milan
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łasińska rzut młotem – 46,77 m,
Natalia Sówka 200 m – 12,51 s,
sztafeta męska 4 x 100 m w składzie: Konrad Simiński, Kacper
Jóźwiak, Wojciech Janosik, Radosław Bartłomiejczyk – 44,88 s.
Srebrne: Anastazja Cichocka 400
przez płotki – 76,29 s, Anna Cyrulińska 100 przez płotki – 17,75 s,
Aleksandra Droś 2000 m z przeszkodami – 7:55,92 min, Kacper
Jóźwiak w dal – 6,19 m, Oliwia
Kurpios chód sportowy 5000
m – 29,39,71 min – rek. życiowy,
Michał Piątek 1500 m – 4:00,31
min, Amelia Płusa wzwyż – 140
cm, Konrad Simiński 400 m –
51,36 s. Brązowe: Barbara Całus
w rzucie oszczepem – 26,82 m
oraz skok wzwyż – 140 cm, Anastazja Cichocka 100 m przez płotki
– 14,88, Mateusz Dawiskiba
100 m – 11,32 s – rek. życiowy,
Konrad Simiński 800 m – 1:5740
min, Natalia Sówka 200 m – 25,33
s. Wśród seniorów złoty medal
zdobył Rafał Formicki, który
5000 m pokonał w 15:18,09 min.
Rundić, Stratos Svarnas, Oskar
Krzyżak, Zoran Arsenić, Bogdan
Racovian, pomocnicy: Fran Tudor,
Ben Lederman, Igor Sapała, Mateusz Wdowiak, Vladyslav Kochergin, Szymon Czyż, Fabio
Sturgeon, Wiktor Długosz, Marcin
Cebula, Daniel Szelągowski i napastnicy: Sebastian Musiolik, Fabian Piasecki

Harmonogram przygotowań:
14.06 - powrót z urlopów
20.06 - 01.07- obóz w Sochocinie
22.06 - sparing z Lechią Gdańsk
(w Ostródzie)
26.06 - sparing z Chojniczanką
Chojnice (w Sochocinie)
01.07 - podwójny sparing z Wisłą
Płock (w Sochocinie)
09.07 - mecz o Superpuchar
Polski z Lechem Poznań (w
Poznaniu)
15.07- inauguracja PKO BP Ekstraklasy
21.07 i 28.07- mecze II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy
UEFA
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Częstochowskie rugbistki
z wicemistrzostwem!

Podczas Mistrzostw Polski
Kobiet U16 w rugby7, który
rozegrany został w niedzielę
12 czerwca, kadetki Rugby
Club Częstochowa zajęły 2
miejsce, zapewniając sobie
tym samym tytuł wicemistrzyń.

zakończył się remisem 19:19.
- Mimo heroicznej postawy wymarzone mistrzostwo uciekło
nam z rąk. Sport pokazał swoje
najbrutalniejsze oblicze. U naszych zawodniczek wyczuwalny
był niedosyt, ale też i radość, gdyż
w końcu wicemistrzostwo Polski,
to największy sukces w historii
naszego klubu i dziewczyny zapisały się na stałe w jego annałach
– podsumował klub. W ostatecznym rozliczeniu Mistrzyniami
Polski zostali Budowlani Łódź, a
wicemistrzostwo powędrowało
do Rugby Club Częstochowa. Brązowe medale zawisły na szyjach
Amazonek Lublin, a poza podium
uplasowały się w następującej
kolejności Atomówki Łódź i Błyskawice Rzeszów.
- To był bardzo szalony sezon.
Jesienią najpierw zdecydowanie
wygraliśmy turniej w Lublinie,
żeby później w Łodzi w mocno
osłabionym składzie zająć zaledwie 4. miejsce. Później wiosną
zaczęło się od odwołanego przez
śnieg turnieju w Częstochowie, a
następnie 2. miejsc w Rzeszowie,
Lublinie i na finale w Łodzi. Z
jednej strony szkoda mistrzostwa, które było bardzo blisko, z
drugiej strony nie ma co gdybać i
trzeba cieszyć się z Wicemistrzostwa Polski. Żadna z drużyn naszego klubu, nigdy dotąd nie była
tak wysoko. Chciałbym jeszcze
raz bardzo pogratulować i podziękować dziewczynom za trud włożony we wszystkie mecze i ufanie
mi nawet w trudnych momentach.
To była czysta przyjemność pracować z nimi. Teraz czas na zasłużony odpoczynek i niedługo
trzeba będzie zacząć myśleć o następnym sezonie – podsumował
trener naszych zawodniczek –
Michał Krzypkowski.
Skład na finale: Laura Borowska,
Paulina Grzyb, Nicola Kiedrzynek,
Kornelia Korzeniowska, Nicole
Ligudzińska, Oliwia Matras, Weronika Musialik (kapitan), Amelia
Ormińska, Lena Szarek, Daria
Wąchała, Julia Weżgowiec, Nina
Wiśniewska.

W turnieju wzięło udział pięć
drużyn – oprócz RCC, rywalizowały także zespoły Budowlanych Łódź, Amazonek Lublin,
Atomówek Łódź i Błyskawic Rzeszów. Turniej został rozegrany
systemem „każdy z każdym”.
Częstochowskie
zawodniczki
przed turniejem zajmowały 2
miejsce w cyklu. W pierwszym
meczu RCC zmierzyło się z Atomówkami Łódź. - Udało nam się
w nim zdominować rywala i pod
koniec pierwszej połowy wygrywaliśmy już 15:0. Wtedy to doszło do kontrowersyjnej sytuacji,
gdy jedna z naszych zawodniczek
zaszarżowała rywalkę na granicy
przepisów. Sędzia nie uznał tej
sytuacji za przewinienie i kontynuował grę. Wówczas na boisko
z pretensjami wkroczył trener
łodzianek, który najpierw został
ukarany czerwoną kartką, a gdy
to nie przyniosło skutku, sędzia
ukarał cały zespół Atomówek
walkowerem. W tej sytuacji w
protokole wpisano naszą wygraną 25:0 – relacjonuje klub.
W kolejnym meczu częstochowskie kadetki zmierzyły się z
Amazonkami Lublin. Spotkanie
to zakończyło się zwycięstwem
Amazonek. Przegrana z Lublinem
obudziła w zespole częstochowianek sportową złość, którą zawodniczki mogły wyładować w
starciu z Rzeszowem. RCC panowało na boisku i nawet na chwilę
nie dały dojść do głosu rywalkom,
pokonując je 44:0. Ostatni mecz
okazał się spotkaniem o Mistrzostwo Polski. Wyniki turnieju i
cyklu sprawiały, że RCC musiało
pokonać Budowlanych Łódź, aby
zdobyć złote medale. Łodziankom
tymczasem starczał remis, lub
ich wygrana. Niestety mecz ten
■
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