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Węgierski przewoźnik Wizz Air ogłosił w poniedziałek 11 lipca decyzje
dotyczącą obcięcia letniej siatki połączeń o 5 proc., co przekłada się na anulowanie setek rejsów. Także pasażerowie z Polski będą musieli przygotować się
na utrudnienia związane nie tylko ze zmniejszoną częstotliwością lotów.
Linia Wizz Air wyjaśniła, że
zmiany są konieczne w celu uniknięcia dalszych odwołań lotów
i zapewnienia punktualności.
Branża lotnicza od początku wakacyjnego sezonu ma problemy,
które wynikają m.in. z powodu
braków kadrowych. Są one pokłosiem głębokich cięć podczas pandemii koronawirusa. Nie brakuje
również strajkujących, którzy
domagają się wyższych płac ze
względu na wzrastającą inflację.
Węgierski przewoźnik w oficjalnym komunikacie przeprosił
swoich klientów, którzy musieli
zmienić swoje podróżnicze plany
i zapewnił, że rozumie ich rozgoryczenie - zwłaszcza teraz, kiedy
po zniesieniu lockdownu i w sezonie wakacyjnym tak wiele osób
chce podróżować.

Utrudnienia dla pasażerów
z Polski, lecz nie takie duże

W komunikacie węgierskiego
przewoźnika nie doprecyzowano,
które połączenia zostaną zredukowane na trasie z i do naszego
kraju, ponieważ jak tłumaczą
linie są to poufne informacje
biznesowe. Wizz Air zapewnił
jednak, że robi wszystko, aby
zaoferować pasażerom szereg
opcji – w tym także alternatywne
loty ze swojej oferty, pełny zwrot
pieniędzy bądź 120% kredytu na
konto WIZZ. Portal „Fly4free.
pl” sprawdził na własną rękę
redukcję połączeń dotyczącą
Polski. Chociaż zebrane dane
nie dają pełnego wglądu w sytuację, można wyciągnąć wnioski,
że cięcia tych połączeń nie będą
drastyczne. Największe zmiany

mają dotknąć m.in. portu lotniczego Olsztyn-Mazury. Zawieszona została tam jedna
z regularnych tras do Dortmundu
w Niemczech. Ma ona jednak zostać przywrócona 2 września, co
wynika z informacji z systemu rezerwacyjnego. W przypadku lotniska Katowice-Pyrzowice część
połączeń Wizz Aira zostanie zredukowana, a część będzie realizowana z większą niż dotychczas
częstotliwością. Co ciekawe, niektóre wakacyjne kierunki będą
realizowane z Katowic dłużej niż
zazwyczaj – chodzi m.in. o Split,
Malagę i Majorkę.
■ Paula Nogaj
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Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie

Nowe łóżka dla rodziców
małych pacjentów
Fundacja Ronalda McDonalda przekazała
na oddział pediatryczny Miejskiego
Szpitala Zespolonego
przy ul. Bony w Częstochowie
osiem
nowych łóżek. Mają
one służyć rodzicom
dzieci, którzy w czasie
ich hospitalizacji sprawują nad nimi opiekę.
Łóżko dla rodzica czuwającego
przy dziecku w szpitalu wciąż
jest na wielu oddziałach pediatrycznych tylko marzeniem. Brak
miejsca dla rodzica to nie tylko
problem z jakością snu, ale także
wrażenie bycia nieproszonym
gościem. – Fundacja Ronalda McDonalda zmienia rzeczywistość
publicznych szpitali dziecięcych
dzięki coraz większemu zaangażowaniu donatorów, przyjaciół
Fundacji, którzy sami będąc rodzicami widzą, ile można zrobić,
gdy zamiast mówić jak być powinno, proponuje się gotowe
rozwiązanie problemu. Wiemy, że
zmiana warunków pobytu rodzica

z dzieckiem w szpitalu jest możliwa, zaczyna się od łóżka i nie
można jej odkładać na przyszłość,
jeśli nie chce się nagle być zaskoczonym wyborem: karimata lub
krzesło – mówi Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor
Wykonawcza Fundacji Ronalda
McDonalda. 8 łóżek dla częstochowskiego szpitala przekazali
w imieniu Fundacji jej przyjaciele
i donatorzy – Anita Bujanowska
i Konrad Bajor, licencjobiorcy
McDonald’s. – Choroba dziecka
i pobyt w szpitalu to trudny czas
dla każdej rodziny. Z pomocą
przychodzą wtedy wszystkie programy Fundacji. Jej misja „Aby
rodzina mogła być razem” nabiera

wtedy bardzo konkretnego wymiaru. Rodzice ogromnie doceniają fakt, że łóżko jest dla nich
dostępne. Jesteśmy przekonani,
że dobra jakość snu mamy i taty
zawsze przekłada się na samopoczucie dziecka i atmosferę na
oddziale – podkreśla Anita Bujanowska. Wdzięczności z otrzymanych przez szpital łóżek nie kryła
Katarzyna Błaszczyk, pielęgniarka
oddziałowa oddziału pediatrycznego. - W imieniu całego oddziału
chciałabym złożyć serdeczne wyrazy wdzięczności fundacji Ronalda Mc Donalda za podarowane
łóżka. Na pewno teraz rodzicom
naszych małych pacjentów będzie
o wiele wygodniej, a zwłaszcza
tym mamom, które karmią piersią
– zapewniła, dziękując. Wojciech
Konieczny, dyrektor Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Częstochowie przyznał, że nowe łóżka
dla rodziców bardzo się przydadzą. - To sprzęt dobrej jakości,
odpowiedni do szpitali, łatwy w
umyciu i spełnia wszystkie normy.
Rodzice muszą mieć dobre warunki również w szpitalu, kiedy są
z dziećmi – podkreślił.

O Fundacji Ronalda McDonalda
„Aby rodzina mogła być razem”
– to misja powołanej w Polsce
w 2002 roku Fundacji Ronalda
McDonalda. Jest częścią międzynarodowej organizacji Ronald McDonald House Charities,
wspierającej medycynę pediatryczną w 65 krajach na świecie. W
centrum uwagi Fundacji znajduje
się profilaktyka zdrowotna dzieci
oraz opieka skoncentrowana na
rodzinie w czasie ciężkiej choroby jej najmłodszych członków,
wiążącej się z ich pobytem w szpitalu. Skala tych działań obejmuje
cały kraj, a organizacji pomagają
firmy, osoby prywatne i wolontariusze. Najważniejsze programy
Fundacji to Domy Ronalda McDonalda – komfortowe, bezpłatne

hotele dla rodzin długo leczonych
dzieci oraz Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda w szpitalach
pediatrycznych, gdzie rodziny i
opiekunowie hospitalizowanych
maluchów mogą korzystać z nowoczesnego zaplecza socjalnego:
pralni, kuchni, salonów i łazienek.
Działania mające na celu poprawę warunków pobytu rodziny
z dzieckiem w szpitalu dopełnia
projekt „Łóżko dla Rodzica”. Wyglądem przypominające fotel,
pełni funkcję siedzenia i wygodnego, rozkładanego spania.
Każdy może pomóc utrzymaniu
programów Fundacji przekazując
1% podatku, darowiznę finansową i rzeczową lub dołączając
do wolontariatu.

Pomoc dla Ukraińców

Ostatnia „wydawka” w punkcie przy Nowowiejskiego
Wtorek 12 lipca był ostatnim
dniem wydawania produktów
w
punkcie
pomocowym dla Ukraińców
przy ul. Nowowiejskiego 24
w Częstochowie. – Wiem, że
jesteśmy jedynym w Polsce
obywatelskim punktem pomocowym, który tak długo
działał. Brawo dla Częstochowy, ponieważ to nie jest
tylko nasza zasługa, ale
przede wszystkim częstochowian, którzy te wszystkie
rzeczy do nas przynosili.
Wielki ukłon w ich stronę –
podsumowuje akcję Jolanta
Urbańska, radna Rady Miasta
Częstochowa.
Punkt przyjmowania i wydawania darów dla uchodźców
działał przy ul. Nowowiejskiego
24, w lokalu udostępnionym przez
posła Andrzeja Szewińskiego.
Zorganizowało go na początku
marca stowarzyszenie Demokratyczna RP i częstochowska grupa
Strajku Kobiet z inicjatywy radnej
Jolanty Urbańskiej. Początkowo
obiekt był otwarty od poniedziałku do piątku, a w czerwcu
działał raz w tygodniu. – To była
nasza inicjatywa własna. Skala
nieszczęścia była tak ogromna, że
wiedziałyśmy o tym, że ta pomoc

jest potrzebna. W tym czasie
oczywiście można było zaobserwować taki ogólnopolski zryw
pomocowy, ale nas od początku
wyróżniało to, że nie mieliśmy
oparcia w żadnej fundacji czy instytucji. Był to jeden z nielicznych
ruchów obywatelskich – mówi
o akcji Jolanta Urbańska. – Te
początki były emocjonalnie wykańczające, ponieważ przyjeżdżały do nas osoby w bardzo złym
stanie i z ogromną traumą. W sali,
w której wydajemy te wszystkie
produkty stoi taki murek, który ja
nazywam „murkiem płaczu”. Były
takie chwile, że chowałam się
tam, bo nie chciałam, żeby ktoś
zauważył moje łzy. Płakałam,
widząc tę skalę nieszczęścia i to,
że ktoś wstydził się przyjść po
kaszę czy cokolwiek innego. To
kosztowało wiele emocji – dodaje. Punkt funkcjonował dzięki
przynoszonym przez częstochowian darom, bazował także na
donatorach, którzy przekazywali
pieniądze na zakup żywności
oraz środków higienicznych. We
wtorek 12 lipca zaplanowane
zostało ostatnie wydawanie
zgromadzonych produktów. –
Zapewniliśmy ludzi, że chociaż
zamykamy punkt, nie oznacza
to, że nie będziemy dalej ich
wspierać. Mamy spis kontaktów
telefonicznych do tych osób naj-

bardziej potrzebujących, mogą
pisać oni do nas na massengerze.
Jesteśmy w stanie udzielać im indywidualnej pomocy. Na pewno
ich nie zostawimy – podkreśla
miejska radna, którą odwiedziliśmy w punkcie pomocowym,
gdzie tego dnia towarzyszyli jej
wolontariusze – Ola, dziewczyna
z Ukrainy, która jest uczennicą
Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika oraz dwójka
ukraińskich studentów z Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu im. Jana Długosza
w Częstochowie. – Chciałabym
podziękować wszystkim tym
osobom, które były zaangażowane w działalność punktu,
wszystkim
częstochowianom,
którzy nas wspierali i Ukraińcom
za zaufanie, jakim nas obdarzyli –
podsumowała Jolanta Urbańska.

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Stoelzle Częstochowa

Gigantyczna wanna szklarska już gotowa
Stoelzle Częstochowa może
już uruchamiać nową, gigantyczną wannę szklarską.
Uroczyste oddanie jej do
użytku odbyło się w środę 13
lipca w siedzibie firmy. Inwestycja kosztowała ponad 200
mln złotych, a jej budowa
trwała zaledwie 66 dni. – Za
nami mnóstwo pracy, wyzwań
i doświadczeń. Jednak dzisiaj
mogę powiedzieć, że odnieśliśmy sukces – powiedział
podczas oficjalnego spotkania
Artur Wołoszyn, prezes Zarządu Stoelzle Częstochowa.

■ zdj. UM Cz-wa

Symbolicznego wbicia ostatniej
cegły dokonali wspólnie: prezydent Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk, właściciel Stoelzle Glass Group dr Cornelius
Grupp, jego syn August Grupp
oraz prezes zarządu częstochowskiej spółki Artur Wołoszyn.
Prezydent miasta dziękował inwestorowi za zainteresowanie
Częstochową, które przekłada się
na coraz większy rozwój zakładu.
Skomentował także słowa właściciela koncernu o tym, że pracownicy częstochowskiego oddziału
tworzą rodzinę i stanowią silną
drużynę - Bardzo ważne jest to
podziękowanie dla osób, które
tutaj pracują. Ten „strong team”
udowadnia, że to była dobra inwestycja, pełni zaangażowania pracują na dobre imię Częstochowy.
To świadczy o potencjale miasta.
Jeśli pojawia się inwestor, to
najczęściej pyta o kadrę, jak wykształconymi, zmotywowanymi
i przygotowanymi ludźmi miasto
dysponuje. Pracownicy Stoelzle

ważne, ma przyczynić się także
do zwiększenia miejsc zatrudnienia w częstochowskiej firmie.
Koszt inwestycji wyniósł 202
mln zł, a jej wykonawcami były
przede wszystkim polskie, regionalne firmy takie jak TechGlass,
Kobnext, Zremb, MAKO, Alpinet,
i El-Logic, Tech-Met, czy Forglass.
Stoelzle Częstochowa to największa z siedmiu spółek należących do austriackiej Stoelzle
Glass Group. Tylko w Częstochowie firma zatrudnia około

udowadniają tę jakość – powiedział podczas oficjalnego wystąpienia Krzysztof Matyjaszczyk.
Z kolei Artur Wołoszyn, prezes
Zarządu Stoelzle Częstochowa
powiedział, że odniesiony sukces
był możliwy dzięki odpowied-

niemu, ponad dwuletniemu planowaniu, ale przede wszystkim
dzięki zaangażowaniu kilkuset
osób, które przyczyniły się do
tego, że inwestycja przebiegła
zgodnie z planem i jak podkreślił
- przede wszystkim z zachowa-

1. Ultra Jura MTB Maraton

Pokonali 160 km na „góralach”

niem najwyższych standardów
bezpieczeństwa. Zwrócił również
uwagę na wsparcie miasta i jego
otwartość na biznes.
Nowa wanna szklarska jest największą wanną szklarską w Stoelzle Group – jej wydajność to
480 ton (poprzednia 340 ton).
Inwestycja pozwoli na uruchomienie trzech nowych i szybszych linii produkcyjnych. Co

1000 osób, co czyni ją jednym
z liderów zatrudnienia w mieście. Stoelzle wykorzystując nowoczesne technologie z obszaru
produkcji szkła dostarcza na
rynek najwyższej jakości, prestiżowe i zorientowane na wzornictwo opakowania szklane dla
największych światowych marek
z branży farmaceutycznej, spirytusowej i spożywczej.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

W ramach 1. ULTRA Jura MTB
Maratonu zawodniczki i zawodnicy pokonali aż 160 km.
Wystartowali z Krzeszowic i
podążali Szlakiem Orlich
Gniazd, by w końcu dotrzeć
mety, która znajdowała się tuż
przy siedzibie częstochowskiej Fabryki Rowerów.
- Pokonać ten dystans na rowerze MTB, radząc sobie ze stawiającym często opór podłożem
– to wymaga prawdziwych twardzieli i twardzielek. Bez wątpienia
byli nimi wszyscy biorący udział
w 1. ULTRA Jura MTB Maratonie
– zapewniają organizatorzy. Idea
tego maratonu zrodziła się już
kilka lat temu - Zamysłem było
stworzenie wydarzenia na modłę
tych organizowanych w wielu europejskich krajach, m.in. Austrii
czy Hiszpanii – mówi Dariusz Leśniewski, pomysłodawca imprezy.
Rywalizację rozpoczęto w sobotę
rano 9 lipca. Trwała ona siedem
godzin. W kategorii „OPEN” najlepszym zawodnikiem wśród

mężczyzn był Przemysław Maciejowski. Wśród kobiet triumfowała
Katarzyna Dąbrowicz. Zdaniem
uczestników trasa maratonu była
fantastyczna. Niektórzy po raz
pierwszy mogli podziwiać uroki
Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. - Faktem jest, że region daje
ogromne możliwości uprawiania
podobnych rodzajów rekreacji,
tu można natknąć się bowiem
na niemal każdy rodzaj nawierzchni; do tego dochodzi element ,,niewiadomej” w związku
z warunkami atmosferycznymi

– podkreślają organizatorzy maratonu i zwracają uwagę na to,
że już na pierwszych kilometrach
zawodniczkom i zawodnikom
przyszło się mierzyć ze sporym
błotem, a przed nimi było jeszcze
ponad 120 kilometrów. - Należy
zdać sobie sprawę, że czym innym
jest przejechać w sumie 160 kilometrów rowerem szosowym, po
asfalcie, a czym innym – pokonać
taką odległość w terenie. Jurajskie krajobrazy łagodzą zapewne
te trudy czy kłopotliwe niespodzianki – dodają.

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.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Piękny jubileusz

Uczniów nie ma, są remonty

W szkołach trwają prace
modernizacyjne

Okres wakacji to idealny moment
na remonty w szkołach ze względu
na nieobecność uczniów. W miejskich placówkach trwają obecnie
prace, których łączny koszt wyniesie około 3,2 mln złotych.
Co roku w sezonie letnim prowadzone są remonty, usprawnienia
i modernizacje w różnych szkolnych
obiektach oświatowych. Podczas tegorocznych wakacji prace obejmą
blisko 20 placówek – w kilku z nich
już dobiegły końca (m.in. SP nr 7, SP
nr 9, MP nr 38). Większość prac zakończy się do końca sierpnia, a reszta
– do końca września. - Po wakacjach
z odnowionych sal gimnastycznych
będą mogli korzystać uczniowie Szkół
Podstawowych nr 38 i 9, Zespołu
Szkół Specjalnych nr 23 oraz Zespołu

Pani Janina świętowała setne urodziny
Mieszkanka Częstochowy pani Janina
Stępniak obchodziła
piękny jubileusz –
skończyła bowiem
100 lat! Z tej okazji
urodzinowe życzenia
złożył jej prezydent
miasta Krzysztof Matyjaszczyk.
Pani Janina Stępniak
jest niezwykle pogodną
osobą. Doczekała się
ośmiorga dzieci - dwóch
synów i sześciu córek, osiemnastu wnucząt i dziesięciu
prawnucząt – jedenasty ma

Szkół Zawodowych Specjalnych przy
ul. Krótkiej. Budowlańcy remontowali
dachy w Szkołach Podstawowych nr 7
i 38, Miejskich Przedszkolach nr 43,
35 i 38, a także w Ośrodku Szkolno
Wychowawczym nr 1. Co więcej,
w okresie wakacyjnym w Szkołach
Podstawowych nr 12, 15, 7, 38,
Miejskich Przedszkolach nr 42, 21,
37, 20, w Zespole Szkół Zawodowo-Specjalnych oraz w Zespole Szkół
im. Reymonta zostanie wymieniona
instalacja centralnego ogrzewania.
Uczennice i uczniowie SP nr 49 i V
LO po wakacjach będą mogli cieszyć
się odnowionymi korytarzami, dzieci
z SP 21 zyskają nową podłogę sportową, natomiast przedszkolaki z MP
nr 6 będą mogły korzystać z wyremontowanej szatni – poinformował
Urząd Miasta Częstochowy.

przyjść na świat we wrześniu.
12 lipca jubilatkę odwiedził
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i Anna Matyńska,
zastępczyni
kierownika

Urzędu Stanu Cywilnego.
- Częstochowianka pomimo
zacnego wieku cieszy się
dobrą formą i doskonałą pamięcią. A zapytana o receptę
na długowieczność wymieniła
- spokój, optymizm i dobre,
kochające dzieci – zdradza
częstochowski
magistrat.
Cała redakcja Życia Częstochowy i Powiatu składa jubilatce najlepsze życzenia!
Dużo zdrowia, pogody ducha
i kolejnych stu lat!
■ Na zdjęciu Pani Janina
z wnuczkiem Pawłem, który
również składa jej najlepsze życzenia

Ogólnopolski Turniej

Złoty medal drużyny piłkarskiej z DPS-u
Na początku lipca w Toruniu
odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Osób
Niepełnosprawnych SENI
Cup 2022, w którym udział
wzięła drużyna piłki nożnej,
działająca w częstochowskim
Domu
Pomocy
Społecznej. Zespół odnotował ogromny sukces,
zdobywając złoty medal!
W

turnieju

wystartowało

36 drużyn z całej Polski. Kilkumiesięczne przygotowania,
prowadzone pod okiem pracowników DPS, przyniosły
efekty - częstochowianie odnieśli zwycięstwo w czterech
meczach, a jeden zakończyli
remisem. Zawodnicy z Sekcji
Piłki Nożnej częstochowskiego DPS-u intensywnie
przygotowywali się przed tym
turniejem, trenując kilka razy
w tygodniu. Gdy pogoda nie

sprzyjała – dbali o kondycję
ćwicząc na siłowni. - Sport
i aktywność fizyczna jest
sposobem na pokonywanie
słabości i trudnych sytuacji
życiowych mieszkańców DPS.
Ruch wydłuża życie i zapobiega poważnym chorobom
cywilizacyjnym. I co najważniejsze, jest domeną nie tylko
ludzi młodych – ocenia Dom
Pomocy Społecznej.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. poszukuje
kandydatów do pracy na stanowisku:

KIEROWCA AUTOBUSU
- ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA UPRAWNIEŃ.
• Osoby zainteresowane pracą na ww stanowisku
pracy proszone są o składanie ofert pracy bezpośrednio do Biura Podawczego-Sekretariat MPK z
dopiskiem „kandydat na kierowcę autobusu” lub na
adres mailowy: sekretariat@mpk.czest.pl
• Kontakt telefoniczny: 34 377 91 01 lub
34 377 91 20
• Oferta powinna zawierać:
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:
prawa jazdy kat.D z kodem 95,
świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu osób,
orzeczenia psychologicznego (art.39 ustawy o transporcie drogowym),
odpowiedzialności i dyspozycyjności,
opanowania i odporności na stres,
umiejętności pracy z ludźmi.
OFERUJEMY:

•
•
•
•
•

finansowanie uprawnień na zasadach określonych w umowie szkoleniowej,
umowę o pracę – cały etat,
wsparcie Patrona w pierwszych dniach pracy
pakiet świadczeń socjalnych w tym dofinansowanie do wypoczynku,
bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

DODATKOWE INFORMACJE:
• praca w równoważnym systemie czasu pracy
• praca we wszystkie dni tygodnia oraz niedziele i święta

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ NA BIEŻĄCO AŻ DO ODWOŁANIA.
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
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Święto Policji

Kilkuset funkcjonariuszy wzięło udział w uroczystości
W miniony wtorek na placu
Biegańskiego odbyły się uroczystości w ramach obchodów
Święta Policji. Udział w nich
wzięło kilkuset funkcjonariuszy. Obecni byli ponadto
przedstawiciele władz województwa, miasta, powiatu,
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, strażacy
oraz mieszkańcy miasta.
- ,,Służyć wiernie narodowi,
Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej
porządek prawny, Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”
- Realizacja tych zadań jest kluczowa dla zapewnienia podstawowej potrzeby człowieka, jaką
jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa - powiedział podczas
wystąpienia mł. insp. Dariusz
Kiedrzyn. W trakcie uroczystości
298 policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i 64
policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji otrzymało akty nominacyjne na wyższe

stopnie służbowe. Tradycyjnie
złożono kwiaty pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
a oprawę muzyczną zapewniła
Orkiestra z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W tym
roku przypada 100. rocznica powstania Policji Województwa
Śląskiego, więc obchody były
wyjątkowo uroczyste. Obecny
podczas wydarzenia prezydent
Miasta Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji Święta

Policji i podziękował im za zaangażowanie w służbę i pracę. - To
święto jest najlepszą okazją, by
szczególnie docenić wysiłek,
profesjonalizm i zaangażowanie
częstochowskich policjantek i po-

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie
Ogłasza

DRUGI PRZETARG OFERTOWY NA PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO
Mieszkanie nr 29 w budynku przy ul. Sowińskiego 1/7 w Częstochowie, usytuowane na
III piętrze – 1 pokój o pow. użytkowej 19,12 m²;
• wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 114 000 zł
• cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości rynkowej mieszkania i wynosi – 85 500 zł
• wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi – 4 270 zł;
Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.
Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889
tytułem: wpłata wadium na przetarg 2 sierpnia 2022 roku – Sowińskiego 1/7 m 29.
Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.
Oferty z dopiskiem „Oferta Przetargowa” ul. Sowińskiego 1/7 m 29, należy składać do dnia 01.08.2022
roku na adres:
Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2022 roku.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

licjantów - powiedział do zgromadzonych - Samorząd dziękuję
za pracę Policji, za współpracę
przy okazji zabezpieczenia wielu
miejskich uroczystości, imprez
rozrywkowych, rozgrywek sportowych, manifestacji czy wreszcie
pielgrzymek – dodał. Policjanci
z wydziału prewencji oraz ruchu
drogowego przygotowali specjalne stoisko promocyjne. Dzieci
mogły zobaczyć z bliska radiowozy
i motocykle. Na stoisku znajdował
się także punkt informacyjny dla
chętnych do wstąpienia w szeregi
Policji.

Wykaz opłat za użytkowanie lokalu:
Eksploatacja dla osób będących członkami Spółdzielni 3,23 zł/m² p.u.;
Eksploatacja dla osób nie będących członkami Spółdzielni 3,46 zł/m² p. u.;
Energia elektryczna (administracyjna) 0,10 zł/m² p. u;
Odpis na fundusz remontowy 1,99 zł/m² p. u.;
Opłata za konserwację domofonu 2,90 zł/lokal;
Opłata przekształceniowa za grunt 0,25 zł/m² p. u;
Centralne ogrzewanie 3,86 zł/m² p. u.;
Opłata za wodę i ścieki wg. wskazań wodomierza, zgodnie z obowiązującymi stawkami za 1 m³;
Opłata za obsługę wodomierza 3,12 miesięcznie
Opłata za gospodarowanie odpadami – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Częstochowy.

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145.
Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.csmnp.com.pl
w dziale aktualności – ogłoszenie o przetargu.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
Zdjęcia lokalu są udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni www.csmnp.com.pl w dziale aktualności.
Mieszkanie będzie można oglądać w dniu 29 lipca 2022 roku od godziny 13.30 do godziny 14.30.

Od 20 lipca

Trasa linii autobusowej
25 wydłużona
Od środy 20 lipca linia autobusowa nr 25 będzie jeździła na
dłuższej trasie – poinformowało Biuro Inżyniera Ruchu.
Wydłużenie trasy linii nastąpi
od pętli Malownicza przez miejscowości Sobuczyna, Brzeziny

Nowe i Brzeziny-Kolonia do
pętli Brzeziny. Ponadto, na wydłużonym odcinku trasy linii 25,
na terenie gminy Poczesna oraz
na linii 69 w miejscowościach:
Brzeziny-Kolonia, Brzeziny Nowe
i Sobuczyna, będzie obowiązywała miejska taryfa biletowa.

System informacyjny

SISMS „Blisko” z nową
funkcją
SISMS „Blisko” to narzędzie,
które umożliwia częstochowiankom i częstochowianom
otrzymywanie w trybie ciągłym praktycznych informacji
związanych z codziennym życiem. Magistrat poinformował
o zmianach w dotychczasowym systemie.
Od bieżącego tygodnia na tablicy wiadomości, zamiast dotychczasowego skrótu wyświetla
się jej tytuł – to pierwsza ze zmian.
Dodatkowym
rozwiązaniem
jest teraz możliwość ustawienia
powiadomień push. System informacyjny został wdrożony
w Częstochowie w kwietniu
2016 roku. Jak podkreśla Urząd
Miasta, aplikacja zdaje egzamin

zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Możemy dzięki niej otrzymywać informacje np. o zmianach
w ruchu drogowym czy komunikacji miejskiej, wyłączeniach
prądu lub awariach. Ponadto
wiadomości informują również
o wydarzeniach kulturalnych
i sportowych, bezpłatnych badaniach, gospodarce odpadami,
działaniach policji, wydarzeniach
w oświacie czy ofertach w Powiatowym Urzędzie Pracy. System
dostarcza też informacji o akcjach
społecznych prowadzonych przez
sektor pozarządowy czy działaniach miasta na rzecz seniorek
i seniorów. Informacje przekazywane są w formie SMS-ów, e-maili
bądź wiadomości na SMS CLOUD
na trzy platformy – Android, iOS
i Windows Mobile.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Jak rozpocząć współpracę gospodarczą?

Czym jest spółka cywilna?
Jeśli chcemy rozpocząć współpracę gospodarczą z innymi
osobami, najprostszym sposobem będzie zawiązanie
z nimi spółki cywilnej.
Trzeba pamiętać, że spółka
cywilna nie jest spółką w rozumieniu przepisów prawa handlowego. To znaczy, że znacznie się
ona różni np. od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy
spółki komandytowej.
Spółka cywilna, to umowa zawierana między kilkoma osobami,
które chcą ze sobą współpracować. Można powiedzieć, że
spółka cywilna stanowi organizację, zrzeszenie tych współpracujących ze sobą osób. Taka
„spółka” nie jest odrębnym podmiotem, czyli nie posiada tzw.
osobowości prawnej. To znaczy,
że nie możemy jej uznać za przedsiębiorcę. To wspólnicy spółki są
przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności
gospodarczej.
Jak stworzyć spółkę cywilną?

Aby stworzyć spółkę cywilną
musimy zawrzeć umowę. Taka
umowa powinna być zawarta na
piśmie.
Przez umowę spółki cywilnej
wspólnicy zobowiązują się dążyć
do osiągnięcia wspólnego celu
gospodarczego przez działanie
w sposób oznaczony, w szczegól-

ności przez wniesienie wkładów.
Wkład wspólnika może polegać
na wniesieniu do spółki własności
lub innych praw albo na świadczeniu usług.
Dla przykładu można wskazać,
że wkładem do spółki mogą być
np. środki pieniężne, określone
przedmioty (np. meble biurowe),
przeniesienie na spółkę prawa
najmu lokalu, który ma być siedzibą spółki, świadczenie przez
wspólnika określonych usług (np.
prowadzenie księgowości).

Agnieszka Rusek
radca prawny w Kancelarii
Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek
Hubert Nowak
radca prawny w Kancelarii aplikant radcowski
Rusek i Partnerzy
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Odpowiedzialność wspólników

Majątek spółki cywilnej, to
majątek wspólny wszystkich
wspólników. Ten majątek powstaje przez wniesienie pewnych
części majątku poszczególnych
wspólników do spółki – w formie
wkładów. Majątek spółki cywilnej
przypomina w pewnym stopniu
majątek wspólny małżonków.
Wspólnik nie może rozporządzać
udziałem we wspólnym majątku
wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego
majątku. W czasie trwania spółki
wspólnik nie może też domagać
się podziału wspólnego majątku
wspólników.
Co istotne, za zobowiązania
spółki cywilnej wszyscy wspólnicy odpowiadając solidarnie
i bez limitów. To znaczy, że wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają
za zobowiązania spółki całym
swoim majątkiem osobistym, tzn.

również tym, którego nie wnieśli
do spółki. W tym zakresie odpowiedzialność wspólników spółki
cywilnej jest podobna do odpowiedzialności osób, które prowadzą jednoosobową działalność
gospodarczą.
Przed odpowiedzialnością nie
uchroni wspólnika nawet wystąpienie ze spółki. Jeśli zobowiązanie powstało w czasie, kiedy
był jej wspólnikiem, to odpowiada
za nie również po wystąpieniu ze
spółki. Podobnie w przypadku
kiedy do spółki przystępuje nowy
wspólnik. Jeśli w momencie jego
dołączenia do spółki, posiadała
ona zobowiązania czy długi, to
również za nie nowy wspólnik będzie odpowiadał.
Czy spółka cywilna wymaga
rejestracji?

Spółka cywilna nie jest przed-

siębiorcą, dlatego nie podlega
w rejestracji w CEIDG czy w KRS.
Przedsiębiorcami muszą być natomiast wszyscy wspólnicy spółki
cywilnej i oni muszą uzyskać wpis
w odpowiednim rejestrze.
Działanie spółki cywilnej

Podstawą działania spółki jest
współpraca wszystkich jej wspólników. Spółką co do zasady „zarządzają” wszyscy wspólnicy.
Mogą oni jednak powierzyć prowadzenie spraw spółki jednemu
ze wspólników albo osobie trzeciej, np. na podstawie umowy
o pracę.
Każdy wspólnik może również
reprezentować spółkę w kontaktach z klientami, kontrahentami
czy urzędami.
Jak dzielą się zyski w spółce?

Jeśli decydujemy się na zawarcie spółki cywilnej szcze-

gólnie ważne jest dla nas to, na
jakie zyski możemy liczyć. Może
się również zdarzyć, że spółka
nie będzie dobrze prosperowała
i będziemy musieli ponieść pewne
koszty.
Każdy ze wspólników spółki
cywilnej ma prawo do równego
udziału w zyskach spółki, równy
jest też udział wspólnika w stratach. Jest tak bez względu na to,
jaki wkład wnieśliśmy do spółki
i jaką ma on wartość. To znaczy,
że równy udział w zyskach i stratach spółki będzie miał wspólnik,
który wniósł do spółki 5.000 zł
i wspólnik który wniósł do spółki
100.000 zł.
Nie zawsze jednak tak będzie.
Czasem wspólnicy mogą np. ze
względu na fakt, że jeden z nich
wniósł do spółki większe środki
pieniężne niż wszyscy inni,
zmienić zasady udziału w zyskach
spółki. Wspólnik, który wniósł
do spółki duże środki finansowe
może chcieć zapewnić sobie
większy udział w zyskach, które
wypracuje spółka.
Ustalenie innego stosunku
udziału wspólników w zyskach
i stratach spółki jest możliwe
przez zawarcie odpowiedniego
zapisu w umowie spółki. Ustalony w umowie stosunek udziału
wspólnika w zyskach odnosi się
w razie wątpliwości także do
udziału w stratach.
Możliwe jest także zwolnienie
niektórych
wspólników
od
udziału w stratach. Nie można
jednak wyłączyć prawa wspólnika
do udziału w zyskach spółki.
■ apl. radc. Marta Klecha

Będzie zabawa!

Festiwal Dmuchańców w Parku Lisiniec
W najbliższy weekend
16-17 lipca na terenie
Parku Lisiniec w Częstochowie odbędzie się
Festiwal Dmuchańców.
Organizatorzy wydarzenia zapewniają moc
atrakcji!
- Mamy coś dla małych
i dużych, starszych i młodszych, od małych trampolin do
wielkich zamków! Kiedy już się
wyszalejesz i opadniesz z sił,
tuż obok będziesz mógł zwiedzić najdalsze zakątki kulinarne
świata dzięki strefie foodtrucków

i naładować przy tym baterie
ponownie – zapewniają organizatorzy. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia będą mogli wyszaleć się
dmuchańcach z bajkowymi postaciami, ale starsi również znajdą
atrakcje, w których będą mogli

dać upust energii. Dmuchańce
dla małych i dużych, starszych
i młodszych, od małych zjeżdżalni
do wielkich zamków! Organizatorzy zapowiadają wiele darmowych konkursów z nagrodami,
które będą odbywać się przez
cały weekend. Kolejną niezapomnianą atrakcją będą animacje
dla dzieci. Wasze pociechy będą
mogły skorzystać z malowania
twarzy, plecenia kolorowych warkoczy czy nawet zrobić sobie tatuaż. To wszystko już w najbliższy
weekend! Park Lisiniec Częstochowa Sobota: 11:00-22:00 Niedziela: 11:00-22:00.

Ekologia i edukacja

Zbierali miód z miejskiej eko-pasieki
Dzieci z Miejskiego Przedszkola na 12 w Częstochowie
brały udział w miejskim miodobraniu. Towarzyszył im
prezydent miasta Krzysztof
Matyjaszczyk oraz przedstawiciele Fundacji „Odzyskaj
Środowisko”. Uczestnicy mierzyli się z odsklepianiem
i wirowaniem miodu, a także

dowiedzieli się jak obsługiwać
miodarkę.
- Wszystkim powinna się
spodobać taka edukacja na
słodko. Cieszę się bardzo, że
nasze miasto znów zyskuje tysiące
nowych
„obywatelek”,
dzięki poszerzeniu pasieki o kolejne ule wielkopolskie z odzysku.
Wkrótce miodem z eko-pasieki

podzielimy się z mieszkankami
i mieszkańcami, by samodzielnie
ocenili pracę pszczół – komentował Krzysztof Matyjaszczyk.
Akcja koordynowana była przez
Łukasza Kota z Centrum Usług
Komunalnych. Fundację „Odzyskaj Środowisko” reprezentowała
Kinga Rotkiewicz, a spółkę MB
Recycling Robert Magolon.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Poradnik

Jak chronić oczy przed słońcem?
Latem szczególnie odczuwamy
działanie słońca – powinniśmy
chronić nie tylko swoją skórę,
ale także oczy. Jednym z najbardziej popularnych, ale też
skutecznych
sposobów
ochrony oczu są okulary przeciwsłoneczne. Pamiętajmy
jednak, że powinny posiadać
one niezbędne filtry UV.
Nadmierna ekspozycja oczu na
słońce może mieć bardzo przykre
skutki i skończyć się wieloma nieprzyjemnymi czy groźnymi dla
życia schorzeniami. W okresie
wakacyjnym okuliści bardzo
często mają do czynienia z zapaleniem spojówek u pacjentów.

Zdarzają się także dużo poważniejsze diagnozy, takie jak poparzenie siatkówki, skrzydlik, a
nawet czerniak. Ważne więc, aby
dobrze zadbać o swoje oczy.
O Okulary przeciwsłoneczne

Dobre okulary przeciwsłoneczne to latem podstawa.
Zmniejszają one ilość odblasków światła słonecznego, dzięki
czemu znacznie mniej mrużymy
oczy i unikamy związanego z tym
bólu. Zapewniamy im komfort,
zapobiegając takim objawom jak
bóle głowy, migreny, nieostre widzenie bądź wtórne skutki nadwyrężonych oczu. Przy wyborze
okularów
przeciwsłonecznych

powinniśmy się kierować nie
tylko ich wyglądem. To, że szkła
są ciemne, nie oznacza, że zostały
wyposażone w filtry UV. Najlepiej
szukać okularów przeciwsłonecznych, które są antyodblaskowe
i posiadają odpowiednie filtry
blokujące wszystkie bądź większość promieni UV-A oraz UV-B.
Okulary powinny mieć przy sobie
etykietę z klasyfikacją. Znaczenie
ma ich wielkość – oczywiście im
większe, tym lepsze.
O Gogle podczas pływania

Nie tylko słońce jest dla oczu zagrożeniem. Powinniśmy uważać
również na wodę – zwłaszcza
gdy jesteśmy na plaży, a nawet

spędzając czas w przydomowym
basenie. Chlor jako substancja
chemiczna dodawana po to, aby
zabijać zarazki w wodzie może
być niezwykle drażniący dla oczu,
wywoływać swędzenie oraz ich
przekrwienie. Istnieją badania,
które mówią także o tym, że
chlor ma także związek z uszkodzeniem komórek nabłonka
rogówki u niektórych osób. Jeżeli korzystamy z naturalnych
zbiorników wodnych jesteśmy z
kolei narażeni na infekcje, które
są przenoszone przez wodę i
piasek. Najlepiej w tych wszystkich sytuacjach korzystać z wodoszczelnych okularów.
O Noś okulary podczas pracy

Podczas urlopu wiele osób postanawia zabrać się za prace porządkowe wokół domu. W ruch
idą kosiarki, elektronarzędzia
czy myjki ciśnieniowe. Korzystając z nich również narażamy

swój wzrok ze względu na latające odłamki czy niebezpieczne
chemikalia. Wówczas najlepiej
pamiętać o tym, aby używać okularów ochronnych. Czasami może
nam się wydawać, że tego typu
wypadki są mało prawdopodobne,
jednak zdarzają się. Lepiej być
przezornym, niż później żałować.
O Myj regularnie ręce

i nie pocieraj oczu

Dbajmy o higienę – często
myjmy ręce i unikajmy pocierania
oczu. Są one szczególnie wrażliwe na różnego rodzaju infekcje,
które prowadzą np. do zapalenia
spojówek. Zbyt częste lub zbyt
mocne pocieranie oczu może
pogorszyć objawy alergii lub doprowadzić do mechanicznego
uszkodzenia w momencie, gdy dostanie się do nich piasek lub inne
cząsteczki obce.
■ Paula Nogaj
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RKS

Fotorelacja z meczu

Raków Częstochowa zdobywcą
Superpucharu Polski!
Raków Częstochowa po raz drugi raz z rzędu wywalczył Superpuchar Polski.
Po golach Bogdana Racovitana i Mateusza Wdowiaka Czerwono-Niebiescy
pokonali Lecha Poznań 2:0.
Od samego początku drużyna szkoleniowca Marka Papszuna grała odważnie i ofensywnie. Już w pierwszej minucie spotkania Mateusz Wdowiak oddał strzał na bramkę
przeciwnika, jednak Filipowi Bednarkowi udało się ją obronić. Kolejna sytuacja,
kiedy Raków był blisko zdobycia pierwszego gola nastąpiła w dwudziestej minucie,
jednak Lechowi udało się wybronić. - Przez niemal całą pierwszą część spotkania byliśmy świadkami twardej walki, a także przewagi „Medalików”. Nasz zespół miał kilka
okazji, lecz brakowało przysłowiowej kropki nad „i” w finalizacji akcji. Efekt w postaci
gola przyszedł w 43. minucie, kiedy świetnie w polu karnym „Kolejorza” odnalazł się
Bogdan Racovitan, który mocnym uderzeniem pokonał Bednarka. Dla Rumuna było
to premierowe trafienie w barwach Rakowa – podsumował klub. Po przerwie,
w pięćdziesiątej pierwszej minucie Mateusz Wdowiak zdobył dla Czerwono-Niebieskich kolejną bramkę, która umocniła dobrą sytuację częstochowskiej drużyny. Pomimo prób jednego i drugiego zespołu, więcej
goli w tym spotkaniu nie padło. Raków po raz drugi z rzędu i w historii
klubu mógł świętować Superpuchar Polski. – Bardzo się cieszymy.
Przyjechaliśmy wygrać i zdobyć to trofeum, bo tak jak mówiłem
przed meczem, każda drużyna o to walczy i Lech też walczył, ale my
byliśmy lepsi – mówił na pomeczowej konferencji szkoleniowiec
Rakowa Częstochowa Marek Papszun – Gratuluję drużynie i całej
szatni dobrego meczu, zdobycia trofeum i rozpoczęcia nowego
sezonu – dodał trener. - To zwycięstwo daje nam wiatr w plecy.
Przygotowaliśmy się na różne scenariusze i to wyszło na naszą
korzyść. Nie zaskoczyli nas z niczym i wszystko mieliśmy pod
kontrolą – podsumował Zoran Arsenić, który pełnił podczas
meczu z Lechem Poznań funkcję kapitana częstochowskiej
drużyny.

Lech Poznań - Raków Częstochowa 0:2 (0:1)
Bramki: Racovitan 43’, Wdowiak 51’
Raków: Kovacević - Racovitan, Arsenić, Rundić, Lederman (88. Czyż),
Papanikolaou (84. Sapała), Tudor, Kun, Wdowiak (78. Kochergin),
Ivi (84. Długosz), Gutkovskis (78. Musiolik)
Lech: Bednarek - Czerwiński, Kvekveskiri, Milić, Douglas, Karlström
(64. Sousa), Murawski (74. Pingot), Ba Loua (74. Skóraś), Szymczak, Tsitaishvili
(74. Velde), Sobiech (58. Ramirez)
Żółte kartki: Karlström, Tsitaishvili, Murawski, Ramirez - Papanikolaou, Lederman, Ivi, Rundić

Inauguracja sezonu 2022/2023

Raków Częstochowa zmierzy
się z Wartą Poznań
Już w najbliższy piątek 15 lipca Raków Częstochowa zainauguruje sezon
2022/2023 PKO BP Ekstraklasy podczas meczu z Wartą Poznań, który
rozegrany zostanie na stadionie przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie. Początek spotkania o godz. 18:00
W dniu meczowym od godz. 15:00 funkcjonować będzie specjalna strefa FanZone
dla wszystkich kibiców czerwono-niebieskiej drużyny. Znajdziecie w niej leżaki
i punkt gastronomiczny, w którym dostępny będzie między innymi grill oraz piwo,
a także lody i przekąski dla dzieci. Zaplanowano także animacje dla najmłodszych
kibiców, których klub zachęca również do przygotowania życzeń dla zawodników
pierwszej drużyny – będzie je można wrzucić do specjalnej skrzynki, a niektóre
z nich zostaną wyczytane w przerwie spotkania z Wartą Poznań przez spikera. - Niespodzianką dla wszystkich, którzy pojawią się w strefie FanZone będzie obecność
jednego z zawodników pierwszego zespołu. Dodatkowo w głośnikach naszej strefy
będzie można usłyszeć przygotowaną przez niego playlistę – zapowiada klub. Strefa
będzie otwarta dla kibiców do godz. 17:50. Od godziny 10:00 będzie funkcjonować
ponadto Raków FanStore, gdzie będzie można nabyć najnowsze koszulki meczowe,
odzież z kolekcji 4F oraz inne klubowe gadżety. Klub zachęca do wcześniejszego
przybycia na stadion, aby kibice mogli uniknąć kolejek przed samym meczem.

Dodatkowy tramwaj po meczu
Po zakończeniu meczu PKO Ekstraklasy: Raków Częstochowa - Warta Poznań uruchomiony
zostanie dodatkowy kurs tramwaju linii 3 na odcinku Stadion Raków – Fieldorfa-Nila – poinformowało Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Częstochowy.
Dodatkowy tramwaj wykona kurs po zakończonym spotkaniu, kiedy wsiądą do niego kibice. Nie obowiązuje go rozkład jazdy. Przewidywany odjazd z pętli Stadion Raków nastąpi około godziny 20.00-20.10.

Raków Częstochowa
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Przed nowym sezonem

Informacje dla posiadaczy karnetów
Sezon PKO BP Ekstraklasy właśnie się rozpoczyna. Klub Rakowa Częstochowa przygotował kilka ważnych
informacji dla kibiców, którzy posiadają już karnet na kampanię 2022/2023.

Jeżeli wiesz, że nie będziesz na meczu – zwolnij miejsce
-Każdy karnetowicz, który nie pojawi się na nadchodzącym meczu, powinien w systemie sprzedaży zwolnić miejsce,
dzięki czemu domowe mecze „Medalików” więcej kibiców będzie mogło obejrzeć z wysokości trybun przy #L83 –
przypomina klub i instruuje, że aby tego dokonać, wystarczą trzy kroki. Należy zalogować się w systemie biletowym
na bilety.rakom.com, wejść w swój karnet i przy zbliżającym się meczu kliknąć „anuluj”. Można także zwolnić miejsce
bezpośrednio w punktach stacjonarnych, tj. w sklepie kibica w Galerii Jurajskiej oraz Raków FanStore.

Kibicu – odbierz karnet!
Klub przypomina kibicom, którzy zakupili karnety na rundę jesienną lub cały sezon 2022/2023
o ich odebraniu. - Karty kibica czekają na Was w naszym sklepie w Galerii Jurajskiej od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 - 22:00 oraz Raków FanStore przy Limanowskiego 83 od
poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 20:00 – informuje RKS Raków.

Możliwość jednorazowej zmiany miejsca
Jeżeli posiadasz karnet całosezonowy oraz na rundę jesienną, masz możliwość jednorazowej zmiany swojego miejsca na domowe mecze ligowe, która będzie dostępna
od rozpoczęcia spotkania. Zmiana miejsca może odbyć się wyłącznie w obrębie danej
trybuny, na jaką kibic posiada karnet (z wyłączeniem sektora VIP). Aby tego dokonać,
należy można zgłosić taką chęć w sklepie w Galerii Jurajskiej lub w Raków FanStore.
Istnieje również możliwość zmiany miejsca drogą internetową. Należy wówczas zalogować się na konto w systemie biletowym, w zakładce „Twoje konto” odnaleźć opcję
„Karnety” i kliknąć w szczegóły przypisanego karnetu, wybrać nowe miejsce i typ biletu, zakończyć transakcję i pobrać darmowy, jednorazowy bilet na mecz.

„Szybka bramka” dla karnetowiczów
Osoby posiadające karnet na bieżący sezon będą mogli korzystać z „szybkiej bramki”,
dzięki której będzie można szybciej wejść na stadion – bez stania w kolejkach. Punkty te
będą znajdować się przy wejściu na każdy z sektorów.

Wciąż trwa sprzedaż karnetów
Jeżeli nadal zastanawiacie się nad zakupem karnetów, nie zwlekajcie. W ofercie klubu
wciąż dostępne są karnety jesienne oraz na cały sezon 2022/2023. Jeżeli zdecydujecie
się na zakup karnetu całosezonowego, otrzymacie darmowy bilet na mecz II rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy UEFA z FC Astana. To nie jedyna korzyść, na jaką
można liczyć przy zakupie karnetu na cały sezon. Zapewnia on także pierwszeństwo
w zakupie biletów na kolejne mecze w europejskich pucharach (w przypadku awansu
do kolejnych rund) i na mecze Pucharu Polski. - W tym sezonie po raz pierwszy wprowadziliśmy możliwość zakupu karnetów całosezonowych na raty PayU 0%! Płatność może
być rozłożona nawet na 10 rat. Zakup w tym systemie pozwala zachować wszystkie korzyści wynikające z posiadania karnetu na cały sezon – informuje klub.

Nowy transfer

Xavier Dziekoński nowym
zawodnikiem Rakowa
Xavier Dziekoński dołączył do zespołu Rakowa Częstochowa na zasadzie transferu definitywnego. 18-letni bramkarz, który jest
młodzieżowym reprezentantem Polski, podpisał z częstochowskim
klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku z możliwością
przedłużenia go o kolejny rok.
Nowy zawodnik Czerwono-Niebieskich urodził się 6 października 2003 roku
w Grajewie. Swoją przygodę z piłką rozpoczynał w drużynie MOSP Białystok.
Następnie trenował w młodzieżowych drużynach Jagiellonii, by w końcu
awansować do pierwszej drużyny. W wieku 16 lat zaliczył debiut w PKO BP
Ekstraklasie. Dziekoński na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce
rozegrał dotychczas 28 spotkań. W minionym sezonie młody bramkach wystąpił w dziesięciu ekstraklasowych spotkaniach, a także
w jednym Pucharze Polski. Rozegrał ponadto rozegrał sześć meczów w drugim zespole Jagiellonii w rozgrywkach III ligi.
Jak podkreśla częstochowski klub, nowy „nabytek”, w
swoim piłkarskim „CV” ma także występy w młodzieżowej reprezentacji Polski.
Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
Zdjęcia: GRZEGORZ MISIAK PHOTOGRAPHY
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Wyłoniono zwycięzcę

Poli i Tech nowymi
maskotkami Politechniki
Częstochowskiej
Politechnika Częstochowska
przedstawiła Poli i Tech - nową
maskotkę uczelni w wersji męskiej i żeńskiej. Zwycięski
projekt został zaprezentowany
w czwartek 14 lipca podczas
briefingu prasowego.
Konkurs na maskotkę uczelni organizowany przez Dział Promocji
miał charakter ogólnopolski. Rywalizowało w nim dziewiętnaście
prac z całej Polski – były to m.in.
Sokoły, Sowy, Myszki i Roboty. Do
ścisłego finału komisja konkursowa
składająca się po jednym reprezentancie każdego wydziału Politechniki Częstochowskiej oraz Działu
Promocji wybrała cztery prace:
Barbary Listwan z Radomska, Anny
Machalskiej z Biłgoraja, Tomasza
Minkiny z Łodzi oraz Klaudii Wiśniewskiej z Częstochowy. Ostatecznie za najlepszy projekt uznano
pracę Klaudii, studentki III roku
Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Na korzyść
tego projektu wpłynęło kilka czynników. Zwycięska praca nawiązuje
do flagowego projektu Politechniki Częstochowskiej czyli Łazika
Marsjańskiego, do wydziałów i
kierunków uczelni, a także do barw

■ zdj. Politechnika Częstochowska

nowej wizualizacji uczelni. Maskotka – Symbol Politechniki to od
teraz nowoczesny robot w dwóch
wersjach: damskiej o imieniu Poli
i męskiej o imieniu Tech. Zobaczyć
je i dotknąć będzie można już pod
koniec roku. - Od października
zeszłego roku trwa zmiana wizerunku i wizualizacji Politechniki
Częstochowskiej. Chcemy pokazać, że jest uczelnią nowoczesną,
posiadającą wydziały i kierunki, po
ukończeniu których łatwo znaleźć
pracę, jest przyjazna studentom
zagranicznym i z Polski, z niepełnosprawnościami. Chcemy też odczarować samą nazwę i uczelnię
Politechnika. Stąd od dłuższego
czasu organizowane są tu zajęcia
dla uczniów szkół podstawowych
i średnich – mówi Magda Fijołek,
rzecznik prasowy uczelni.

Uczniowie cieszą się wakacjami

„Lato w mieście” pełne atrakcji
Trwa współfinansowana przez Urząd Miasta
akcja „Lato w mieście”. W tym roku przystąpiło do niej 28 placówek, co stanowi rekord
względem lat ubiegłych. Magistrat przewiduje, że do końca wakacji z różnych form
wypoczynku, takich jak półkolonie, wycieczki czy dni otwarte skorzysta łącznie
ponad tysiąc dzieci.
W części placówek akcja wciąż trwa, w niektórych już się zakończyła, a część przygotowała
oferty na sierpień. Do miejskiego Wydziału Edukacji napływają pozytywne opinie o atrakcjach,
które są proponowane dzieciom w ramach wakacyjnego wypoczynku. Dzieci chętnie korzystają
i czerpią z nich wiele radości. Uczniowie spędzający lato ze Szkołą Podstawową nr 2 odwiedziły
park linowy ,,Lino Dino”, kręgielnie ,,Złote Arkady”
oraz salę zabaw ,,Bumerang”. Ponadto wybrały
się na wycieczkę do zagrody agroturystycznej
,,Stefanówka”, gdzie oprócz zabaw i zwiedzania
minizoo, brały udział w warsztatach zielarskich.
Z kolei w ramach półkolonii profilaktycznych ,,Aktywnie i wesoło w grupie bez przemocy”, organizowanych przy Szkole Podstawowej nr 48, dzieci
zwiedzały Muzeum Kolei i karmiły zwierzaki
w ,,Owczarkowej Zagrodzie”. W programie znalazł się również trening badmintona, zajęcia na
szkolnej pływalni i innych obiektach sportowych.
Na koniec otrzymały pamiątkowe medale i drobne
upominki. - W Szkole Podstawowej nr 12 dzieciaki
rozpoczęły wakacje wycieczką do parku wodnego
w Tarnowskich Górach. Trzecioklasiści ze Szkoły
Podstawowej nr 16 pojechali na wycieczkę do
gospodarstwa „Sokole Ranczo” w Biskupicach,

a uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr
21 pojechali do Osikowej Doliny i Olsztyna, do
kina, brali udział w zabawach i konkursach na terenie szkoły. Półkolonie w Szkole Podstawowej
nr 35 – z których korzystały też dzieci z Ukrainy
– to wyjścia do Muzeum Górnictwa Rud Żelaza,
do gospodarstwa edukacyjnego ,,Maciejówka”, na
tereny rekreacyjne i do parków. W samej szkole
odbywały się warsztaty mydlarskie, plastyczne,
taneczne, puszczanie baniek, gry i zabawy ruchowe oraz zajęcia z… bajkoterapii. W Szkole
Podstawowej nr 38 – obok zajęć zumby – były
lody, kino, zabawy w Parku Korzonek, w częstochowskim aquaparku oraz centrum sportu i rekreacji ,,Scout”. W tym ostatnim dzieci miały do
wyboru wspinaczkę, jogę na chustach, squash,
kręgle i tenisa – ziemnego i stołowego. Dzieci
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 tworzyły
osikowe pieski na warsztatach w Osikowej Dolinie w Koziegłowach, zamieniały się w chemików
i mydlarzy podczas warsztatów kreatywnych
w ,,Balooma Land”, ale też ,,tradycyjnie” bawiły
się na szkolnych boiskach. Na brak atrakcji nie narzekała też młodzież spędzająca lato z Zespołem
Szkół Technicznych (ZST), która zdążyła zwiedzić
Wrocławskie ZOO, Afrykarium oraz Olkusz i Pustynię Błędowską. Sił starczyło jeszcze na zajęcia
sportowych na stadionie lekkoatletycznym i w sali
gimnastycznej ZST oraz korzystanie z uroków
letniej pływalni w Częstochowie – relacjonuje
pozostałe wydarzenia w ramach „Lata w mieście”
Wydział Edukacji UM. Szczegółowy terminarz,
a także kontakty do organizatorów poszczególnych form wypoczynku dostępne są a stronie częstochowskiego magistratu.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Obchody Dnia Pamięci Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Władysław Kosiniak-Kamysz gościł w Częstochowie
12 lipca obchodziliśmy Dzień
Pamięci Walki i Męczeństwa
Wsi Polskiej, który w 2017
roku został ustanowiony
świętem państwowym. – To
dzięki wieloletnim staraniom
PSL bohaterstwo polskiej wsi
zostało godnie upamiętnione –
przypomniał podczas swojej
wizyty w Częstochowie prezes
PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Na Jasnej Górze odprawiona
została uroczysta msza święta
w intencji cichych bohaterów
- gospodarzy, rolników, którzy
w czasie wojen, narażając życie,
pomagali powstańcom i żołnierzom. Po nabożeństwie prezes
PSL Władysław Kosiniak-Kamysz
spotkał się z przedstawicielami
mediów na konferencji prasowej,
podczas której podkreślił rolę
Ludowców w ustanowieniu Dnia
Pamięci Walki i Męczeństwa Wsi
Polskiej świętem państwowym.
Przypomniał, że była to inicjatywa
klubu parlamentarnego, który
tworzyło Polskie Stronnictwo
Ludowe. - To jest wyraz naszej
wdzięczności do tych, co walczyli
– do Armii Krajowej, Batalionów
Chłopskich, Podziemnego Państwa Polskiego, do tych wszystkich, którzy tworzyli struktury
i przestrzeń do walki o niepodległość, do partyzantów, którzy
o tę wolność zabiegali, a także do
tych, którzy ponieśli śmierć w wyniku zastrzelenia, zamordowania,
spalenia, wepchnięci często do
stodoły z wrzuconym granatem,
żywcem umęczeni – mówił
w swoim wystąpieniu prezes Ludowców. Odniósł się także do
rzezi wołyńskiej. - Nie przychodzimy dzisiaj na Jasną Górę, która
jest duchowym centrum Polski,
żeby mówić o zemście, ale po to,
by mówić o tożsamości, uszanowaniu, wdzięczności, chwale dla
bohaterów i wiecznej pamięci
dla męczenników wolności. To
święto jest po to, żeby pamiętać,
ale jest też przestrogą. Dzisiaj
trzeba pomagać tym, którzy doświadczają tego samego. My ten
egzamin zdajemy. To jest wielkie
świadectwo, które w niezwykły
sposób daje dzisiaj cała wspólnota polska – dodał.

„Doprowadzimy do tego,
żeby historia była budowana
na prawdzie”

Władysław Kosiniak-Kamysz
zapewnił także, że gdy Polskie
Stronnictwo Ludowe obejmie
władze, pamięć o tych wszystkich, którzy oddali swoją ofiarę
i pomagali, będzie kultywowana
w jeszcze godniejszy sposób. Znajdziemy miejsce w podręcznikach do historii dla tych, którzy
nieśli pomoc, a dzisiaj się o nich

Czy spotkania polityków z wyborcami, teraz, na rok przed wyborami, to już element
kampanii wyborczej?
Władysław Kosiniak-Kamysz: My zawsze jesteśmy
obecni w terenie, więc jak ktoś dzisiaj wyrusza w Polskę,
to nas tam spotka. To jest naturalne, że formacje demokratyczne budują swoją pozycję na spotkaniach. Koronawirus nam to zabrał i utrudnił. Szczególnie dla PSL-u
to było bolesne, bo my jesteśmy partią, która ma dużo
członków, gdzie jest chęć spotkania i organizowania
różnego rodzaju wydarzeń. To nam zostało zabrane,
więc teraz musimy odrobić ten czas covidu i pokazać, że
jesteśmy gotowi do rządzenia. My pokazujemy plan, jak
wyprowadzić Polskę z kryzysu, jak wygrać z inflacją, jak
zahamować drożyznę, co zrobić, żeby żywność i energia

milczy. Doprowadzimy do tego,
żeby historia była budowana
na prawdzie – powiedział lider
Ludowców i nawiązał do pojednania polsko-ukraińskiego - Budować przyszłość można tylko na
prawdzie historycznej w duchu
tego, co kiedyś wypłynęło stąd,
z Jasnej Góry – wybaczamy i prosimy o wybaczenie. W takim
duchu można budować to pojednanie, ale w oparciu o prawdę historyczną.

Kwestia dotycząca polskiej wsi

Władysław
Kosiniak-Kamysz
poruszył w Częstochowie także
kwestię dotyczącą polskiej wsi. Dzisiaj rozmawiałem z wieloma
osobami, które mówią, że bardzo
jest im ciężko, że nie mają za co
kupić ekogroszku, oleju opałowego, peletu. Nie mają za co już
utrzymać swojej rodziny i boją
się tego, co będzie za chwilę. Rolnicy mówią, że mają problem, bo

były tańsze. Mamy określony plan działania. Ostatnio w ponad 20 miejscach w
różnych województwach odbyły się w
ostatnią sobotę spotkania dotyczące
prezentacji programu Mam Plan i
kolejne takie akcje będą przeprowadzane.

Jaką taktykę chce objąć PSL
w najbliższych wyborach?
Władysław Kosiniak-Kamysz: Przedstawiliśmy koncepcję dwóch bloków dla partii
demokratycznych, które z dwóch stron otaczają
obóz władzy i wygrywają z nim wybory. My będziemy
tworzyć na pewno ten blok konserwatywno-ludowy.
Ma on szansę pozyskać głosy wyborców również od-

nie wiedzą, czy wyjeżdżać kombajnami w pole i kosić zboże. Nie
wiedzą, czy będzie za co i gdzie
je sprzedać po godnej cenie –
relacjonował i zapewnił, że PSL
jest za pomocą dla Ukrainy, ale
ukraińskie zboże musi trafić
do Afryki Północnej, a nie stanowić konkurencję dla polskiego
zboża. - Jeżeli to zboże po zaniżonych cenach trafi do polskich
spichlerzy i będzie konkurować
na polskim rynku to pogrzebie
polskie rolnictwo. Dlatego zabiegamy i wnosimy do komisarza
UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o natychmiastowe
wyznaczenie korytarzy eksportowych, wprowadzenie kaucji, która
będzie pobierana przy wjeździe
do Unii Europejskiej i oddawana
przy wyjeździe z niej. W tym
tygodniu złożymy taką ustawę
w polskim sejmie, ale to muszą
być również regulacje europejskie – powiedział Władysław
Kosiniak-Kamysz. Skrytykował
komisarza za brak aktywności
w tym względzie. Zwrócił ponadto uwagę, że pomoc dotycząca węgla, ekogroszku, oleju
opałowego i peletu musi być dla
wszystkich. Nie tylko dla tych,
którzy palą węglem. - Trzeba
rozszerzyć ten katalog i my takie
poprawki będziemy wnosić. To
są sprawy, którymi dzisiaj żyją
Polacy. Na pewno te sprawy na
jesień nie przeminą. Wakacje
się skończą, ale problemy pozostaną. Trzeba będzie je rozwiązać.
Mamy pomysł i przygotowane
ustawy o dobrowolnym ZUS-ie,
o likwidacji Podatku Belki, o odnawianych źródłach energii, czy
za chwilę o korytarzach eksportowych zboża i dopłatach do nawozów. To wszystko jest gotowe.
Jesteśmy przygotowani, mamy
plan – jeżeli rząd nie ma, to niech
skorzysta z naszego – dodał.
■ Paula Nogaj
■ fot. Patryk Jeziak,
Starostwo Powiatowe w Częstochowie

chodzących z PiS-u. Żeby wygrać wybory
trzeba sięgnąć i wyciągnąć rękę do 2 mln
wyborców centrowych, którzy w ostatnich latach głosowali na PiS. To nie
jest twardy elektorat tej partii, który
zawsze pójdzie na nich głosować. Ci
wyborcy zmieniają swoje zapatrywania i do nich chcemy się zwrócić.
Nie zrobi tego lewica, ponieważ ma
program światopoglądowy daleki od
wyborcy umiarkowanego. Jeżeli nie
będzie alternatywy pośrodku sceny politycznej – centroprawicowej, to ci wyborcy
albo pójdą na konfederację, albo z zaciśniętymi
zębami znów na PiS. Stąd nasza propozycja dwóch
bloków. W tym politycznym pejzażu obecnie jest nam
najbliżej do Polski 2050.
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kryminalne newsy

Krzepice

Częstochowa

Tragiczny wypadek na DK 43.
Zginął motocyklista

Zatrzymani za handel
„podróbami” na targowisku

Do tragicznego w skutkach wypadku
na drodze krajowej nr 43 przed Krzepicami doszło w środę 13 lipca. 21-letni
kierujący dostawczym fiatem z nieustalonych przyczyn przejechał przez
oś jezdni i zderzył się czołowo
z 21-letnim motocyklistą, który poniósł śmierć na miejscu. Kłobuccy
śledczy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Trzech mężczyzn handlowało na
jednym z częstochowskich targowisk
podrobionymi towarami z logo popularnych światowych marek. Zostali
zatrzymani przez policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą.
Wartość zabezpieczonego towaru
oszacowana została na ok. 250 tys. zł.
33, 39 i 41-latek usłyszeli już zarzuty.
Grozi im do 2 lat więzienia.

–
W środę 13 lipca około 22.20
oficer dyżurny kłobuckiej komendy
otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia
samochodu dostawczego z motocyklem,
do którego doszło na drodze krajowej
numer 43 w miejscowości Krzepice. Na
miejsce skierowano policjantów z kłobuckiej drogówki, którzy wstępnie ustalili,
że kierujący dostawczym fiatem, 21-letni
mieszkaniec powiatu radomszczańskiego,
jadąc w kierunku Wielunia, z niewyjaśnionej na chwilę obecną przyczyny, zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym
czołowo zderzył się z jadącym z przeciwka
motocyklistą. Motocyklem kierował 21letni mieszkaniec gminy Opatów – niestety
młody mężczyzna w wyniku odniesionych
obrażeń poniósł śmierć. Kierowca dostawczego fiata był trzeźwy, lecz dodatkowo pobrano od niego krew do badań

na zawartość środków psychoaktywnych.
Na miejscu zdarzenia pracowali między
innymi policjanci z kłobuckiej drogówki
oraz technik kryminalistyki. Czynności
policyjne były realizowane pod nadzorem
częstochowskiego prokuratora. Na czas
wykonywania policyjnych czynności, droga
krajowa numer 43 była całkowicie zablokowana, natomiast policjanci wyznaczyli
objazdy. Ruch na drodze przywrócono
kilkanaście minut po godzinie 2.00 – poinformowała Komenda Powiatowa Policji
w Kłobucku. Toczące się postępowanie ma
dokładnie wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Kryminalni muszą
skorzystać z opinii biegłych z zakresu badania stanu technicznego pojazdów oraz
rekonstrukcji wypadków drogowych.
Postępowanie nadzorowane jest przez
Prokuraturę Rejonową w Częstochowie.
Policja apeluje o ostrożność na drodze
i przypomina, że najważniejsze jest, aby
wszyscy użytkownicy dróg przestrzegali przepisów ruchu drogowego oraz
wykazywali się rozsądkiem na drodze
i wzajemnym szacunkiem. Należy przede
wszystkim mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych. – Pamiętajmy, że
w każdym zderzeniu motocykla z samochodem, to kierowca jednośladu ma małe
szanse na wyjście z wypadku bez szwanku
– przestrzega KPP w Kłobucku.

Częstochowa

Ustalono tożsamość mężczyzny,
który zginął w wypadku
drogowym przy alei Wolności
Kryminalni z częstochowskiej
komendy ustalili
tożsamość
mężczyzny, który zginął
w wypadku drogowym 6 lipca przy
alei
Wolności
w Częstochowie.
Pieszy został najechany ok. godziny
4:00 przez kierującego dostawczym
mercedesem
i w wyniku odniesionych
obrażeń
poniósł śmierć na
miejscu. To 52latek, który na stałe
przebywał poza granicami kraju.
– Kryminalni pod nadzorem prokuratora
ustalają dokładny przebieg i okoliczności
tragicznego w skutkach zdarzenia, do
któego doszło 6 lipca przy alei Wolności.
Kierujący samochodem dostawczym marki
Mercedes najechał na pieszego, który
w wyniku odniesionych obrażeń poniósł
śmierć na miejscu. Do tej pory tożsamość
poszkodowanego nie była znana. Po tym
jak komunikat z opublikowanym zdjęciem
denata został rozpowszechniony, zgłosił
się świadek, który wskazał, gdzie mężczyzna przebywał w przeddzień zdarzenia.
Kryminalni z komendy wykonali szereg

–
W ubiegłą niedzielę policjanci
z częstochowskiego Wydziału do walki
z Przestępczością Gospodarczą z Często-

chowy zatrzymali mężczyzn w wieku 33,
39 i 41 lat, którzy na jednym z częstochowskich targowisk handlowali „podróbkami”.
Na kilku stoiskach oferowali do sprzedaży
artykuły tekstylne, drogeryjne i zabawki
z zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych producentów. Policjanci
zabezpieczyli łącznie prawie 18 tysięcy
sztuk odzieży, obuwie, perfumy i zabawki
o wartości prawie 250 tysięcy złotych.
Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Za wprowadzanie do obrotu podrobionego towaru
grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
– poinformowała KMP w Częstochowie.

Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości

41-latek poszukiwany listem
gończym trafił do aresztu
41-latek poszukiwany
listem gończym za
spowodowanie
uszczerbku
na
zdrowiu i kierowanie
w stanie nietrzeźwości
nie
krył
zdziwienia, gdy został
zatrzymany przez nieumundurowany patrol
„ p o s z u k i w a w c z y ”.
Mężczyzna trafił już
do aresztu, gdzie
spędzi najbliższy rok.
-Kryminalni z Częstochowy, którzy codziennie
wykonują
szereg czynności operacyjnych, by zatrzymać
ukrywających się przestępców, trafili na trop
41-latka, który od kilku lat przebywał w
różnych miejscach poza granicami kraju.
12 lipca w wyniku przeprowadzonej obserwacji zauważyli poszukiwanego, jak
wjeżdża na posesję znajdującą się na terenie powiatu częstochowskiego. 41-latek

nie krył zdziwienia, gdy podczas zamykania
bramy wjazdowej na swej drodze zobaczył
nieumundurowany patrol „poszukiwaczy”.
Poszukiwany od 2019 roku listem gończym mężczyzna na rok trafił do aresztu –
poinformowała Komenda Miejskiej Policji
w Częstochowie.

Lubliniec

Włamywał się do domów
– kradł pieniądze i biżuterię
czynności, by ustalić dane mężczyzny. Ostatecznie jego tożsamość została potwierdzona na podstawie otrzymanego wyniku
badania porównawczego linii papilarnych.
Okazało się, że pieszym był 52-letni mężczyzna, który od kilku lat mieszkał poza
granicami kraju. Wcześniej przebywał na
terenie województwa śląskiego. 52-latek
został również rozpoznany przez członka
rodziny – poinformował oficer prasowy
KMP w Częstochowie. W oficjalnym komunikacie policja podziękowała społeczeństwu i mediom za zaangażowanie i pomoc
w rozpowszechnianiu komunikatu i za
przekazywane informacje, które pomogły
śledczym w ustaleniu tożsamości ofiary.

39-letni złodziej grasował na terenie
gminy Koszęcin i Woźniki. Z domów,
do których się włamywał kradł pieniądze i biżuterię. Został już
zatrzymany przez policjantów z Lublińca. Sąd zdecydował o jego
tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu
do 10 lat więzienia.
- Kryminalni z lublinieckiej komendy
wpadli na trop mężczyzny, którego podejrzewali o włamania do domów. Mężczyzna
włamywał się do domów jednorodzinnych,
z których kradł pieniądze i biżuterię. Policjanci z Lublińca zatrzymali go w Rudzie
Śląskiej. W mieszkaniu, w którym prze-

bywał kryminalni, znaleźli skradzione
przedmioty. Po nocy spędzonej w policyjnej celi został doprowadzony do lublinieckiej prokuratury. Zebrany przez
śledczych materiał dowodowy pozwolił
na przedstawienie zarzutów, za które
grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.
Na wniosek policjantów prowadzących
sprawę i prokuratora, Sąd Rejonowy w Lublińcu tymczasowo aresztował 39-latka na
trzy miesiące – informuje KPP w Lublińcu
i podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Obecnie funkcjonariusze policji
sprawdzają, czy zatrzymany ma również
związek z innymi, podobnymi zdarzeniami
na terenie sąsiednich powiatów.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

motoryzacja
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Nie bagatelizuj

Jak objawia się uszkodzony czujnik poziomu oleju?

Jednym z najważniejszych
czujników w samochodzie jest
czujnik poziomu oleju. Odpowiada on za sprawdzanie
odpowiedniego smarowania
silnika pojazdu. Jeżeli dojdzie
do jego usterki, należy pilnie ją
usunąć. Wyjaśniamy, dlaczego.
Ciśnienie oleju, który znajduje
się w układzie pojazdu powinno
być na odpowiednim poziomie
– to warunek, aby silnik samochodu pracował sprawnie i bezawaryjnie. Liczy się nie tylko ilość
oleju, ale również jego jakość.
Czujnik poziomu oleju to elektroniczny element niewielkich
rozmiarów, który występuje w
różnych kształtach – w zależności od modelu pojazdu. Jego
działanie jest proste – na bieżąco
kontroluje poziom oleju, a jeżeli
sterownik wykryje zbyt niską
ilość, zaalarmuje wówczas kie-

rowcę. Ważne więc, aby czujnik
działał prawidłowo, aby zapobiec
zatarciu silnika, co może zakończyć się kosztownym remontem, a
nawet jego wymianą. Czujnik ten,
potocznie nazywany „lampą Alladyna” może zaświecić się w sytuacji, kiedy na przykład dojdzie do
wycieku oleju w silniku. Jeżeli dostaniemy sygnał, że doszło do takiej usterki, należy niezwłocznie
zatrzymać pojazd i oczywiście
sprawdzić silnik. Nie powinniśmy
ruszać w dalszą drogę.

po jego uruchomieniu. Oznacza
to, że czujnik sprawdził prawidłowy poziom oleju. Zweryfikować usterkę można za pomocą
testera diagnostycznego. Czujnik,
który nie działa prawidłowo, spowoduje zapisanie odpowiednich
kodów błędów w sterowniku silnika. W sytuacji, kiedy nie mamy
takiej możliwości, możemy po
prostu obejrzeć czujnik, sprawdzając czy jego przewody nie są

zalane, przerwane bądź uszkodzone w inny sposób.
Naprawa czy wymiana?

Nie należy naprawiać czujnika,
który uległ awarii. Najlepiej
wymienić go na zupełnie nowy
czujnik. Cena tego elementu zależy od konkretnego modelu pojazdu i producenta części. Może
się wahać od kilkudziesięciu do
kilkuset złotych. Najważniejsze,

aby zamówić czujnik, który jest
stricte dedykowany pojazdowi,
który użytkujemy. Przy zamówieniu warto podać numer VIN
modelu samochodu. Sama wymiana czujnika jest dość prosta,
ponieważ za pomocą odpowiedniego klucza można odkręcić mocowanie starego czujnika, odpiąć
go od zasilania i zamontować
nowy element.
■ Paula Nogaj

Awaria czujnika

Chociaż awaria czujnika poziomu oleju sama w sobie nie jest
aż tak groźna, może doprowadzić
do poważnych szkód w pojeździe.
Dlatego też tak ważne jest jej
zdiagnozowanie i wymiana. Jeżeli
w pojeździe zacznie się świecić
na czerwono „lampa Alladyna”,
a po sprawdzeniu poziomu oleju
okaże się, że jest on w porządku,
możemy już wtedy zacząć podejrzewać, że czujnik nie pracuje prawidłowo. To nie jedyny
sposób, aby zorientować się, że
coś jest nie tak. Może zdarzyć się
także sytuacja, kiedy kontrolka
ciśnienia oleju zapala się i gaśnie
bądź stale miga, co może być objawem zwarcia. Prawidłowo działająca kontrolka powinna zapalać
się tylko podczas rozruchu silnika,
ale też bardzo szybko gasnąć już

Wybrane samochody na dzień 15 lipca 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

OPEL ASTRA
1.6 D, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,

43.900 zł
FIAT TIPO
1.4 E, rok prod. 2017,
kraj., I-wł.,

46.900 zł

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

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

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,
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 



166.900 zł
 39.900 zł

NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016,

63.900 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 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,

39.900 zł

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

25.700 zł
3.900 zł
14.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT

kraj., I-wł., F-VAT,

MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,

129.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CITROEN C4 1.6 D, rok prod. 2011, 

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat,



52.000 zł
21.900 zł

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


54.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

10.800 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 

29.900 zł

44.900 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 

15.700 zł

39.700 zł

VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., 

73.000 zł

FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010, 

33.900 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009, 

28.200 zł

VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 

HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004, 

21.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 

33.900 zł

FORD FUSION 2.5 E + LPG, rok prod. 2016,

wany, F-VAT, 
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

7.500 zł
12.900 zł
71.900 zł
17.900 zł
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061

● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015

● Antena do tv z przyłączem (kpl)
tel. 34 362 94 27

● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

● Aparat fotograficzny klasyczny,
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie
w zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418

● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015

● 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
● Duralex - komplet na 18 osób
(200 części) - 250 zł.
Tel. 514 277 061

● 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

O Wynajmę budynek 500 m², media, siła, pomieszczenia socjalne
handlowo biurowo usługowe
przy drodze krajowej 46 za cenę
20 zł netto. Tel. 601 545 890

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

● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304

● 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

● 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

● Meble w dobrym stanie, ładne,
Częstochowa, tel. 508 747 290

● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,
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

● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

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

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723
● Koła do Opla 15 na stalowych
felgach, tel. 501 608 730

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

● 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
● Skuter 4t, stan dobry do jazdy.
Tel. 696 289 385
● Spodnie męskie nowe na 130
cm w pasie, cena: 50 zł.
Tel. 514 277 061

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

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

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu
Dostarczyć ogłoszenie

Wysłać SMS

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

Przez internet

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

na numer 792 620 051

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

● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955
● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417
● 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,
szkicowanie
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 lub kupię klatkę dla
chomika (dość dużą).
Tel. 667 499 164
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164
● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015
● Przyjmę zużyte telefony komórkowe, tel. 667 499 164
● Samotny mężczyzna 55 lat po
rozwodzie pozna kobietę, chętnie puszystą, do zamieszkania
razem. Tel. 519 453 121
● 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
Mistrzostwa Polski U20

Dobre wyniki lekkoatletów
CKS Budowlani
Podczas 76. PZLA Mistrzostw
Polski U20, które rozgrywane
były w Radomiu, wystartowało 12 lekkoatletów CKS
Budowlani. Częstochowscy
zawodnicy zanotowali bardzo
dobre wyniki indywidualne, a
w klasyfikacji drużynowej zajęli 8 miejsce na 161 klubów.
Doskonałym występem pochwalić się może Michał Piątek,
który startował na dystansach
800 i 1500 metrów. W rywalizacji
na dystansie 800 m po pasjonującym finiszu wywalczył brązowy
medal, odnotowując jednocześnie wspaniały rekord życiowy
1:50,39 min. - Wynik
ten jest jednocześnie rekordem klubu, który w
ubiegłym roku obchodził
stulecie – podkreśla CKS
Budowlani. Na dystansie
1500 m zawodnik ten uplasował się również bardzo
wysoko, bo na czwartym
miejscu
z
wynikiem
3:55,26 min. Udany występ
zanotowała także Anna
Lizińska, która w biegu na
3000 m zajęła 6 miejsce.
Uzyskała
ona
wynik
9:56,34 min., który jest jej
rekordem życiowym. Na
dystansie 1500 m Lizińska
uplasowała się na 12 pozycji z czasem 4:37,92 min.
- Małgorzata Pałasińska
rywalizowała w rzucie
młotem, zajmując 7. miejsce. Jej
wynik to 46,03 m. Sztafeta męska
4 x 400 m w składzie K. Simiński,
M. Dawiskiba, Maciej Janosik, R.
Bartłomiejczyk zajęła również 7.
miejsce w czasie 3:35,62 min. Natomiast 4 x 100 m uplasowała się
na 8 pozycji – 45,42 sek. Konrad
Simiński rywalizował w biegu na
800 m. Jego wynik w eliminacjach
1:55,28 min dał mu 9. lokatę. Za-
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1. finał IMP

8 miejsce Bartosza
Smektały
W miniony weekend w Grudziądzu rozegrany został 1.
finał Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. W
zawodach startowało trzech
reprezentantów zielona-energia.com
Włókniarza
Częstochowa, ale najlepiej zaprezentował się Bartosz
Smektała.

Bartosz Smektała wywalczył 8
punktów i został sklasyfikowany
na 8 miejscu. - Nieco gorzej poszło pozostałej dwójce. Jakub
Miśkowiak był 13 z kolei Kacper
Woryna zajął 12 miejsce. Obaj
wywalczyli po 5 punktów. Całe
zawody padły łupem Bartosza
Zmarzlika – podsumowuje klub.
Kolejne dwie rundy finałowe zostaną rozegrane w 15 sierpnia w
Krośnie i 5 września w Rzeszowie.

KLASYFIKACJA

brakło tylko 0.005 sek. aby zakwalifikować się do finałowej ósemki.
Na 9. pozycji uplasował się Radosław Bartłomiejczyk w biegu na
400 m przez płotki. Także 9. lokatę
zajął Wiktor Grubecki. Zawodnik
CKS startował w chodzie sportowym na dystansie 10 km. Jego
wynik to 53:37,80 min. Pozostałe
wyniki zawodników CKS Budowlani: Wojciech Janosik 11. miejsce

wzwyż – 183 cm, 13. miejsce
Kacper Jóźwiak w trójskoku – 13,51 m oraz w dal
19. lokata – 6,44 m. Na 12
miejscu rywalizację ukończyła Oliwia Kurpios, która
w chodzie sportowym na 10
km uzyskała 61,11,19 min –
rekord życiowy, a 14. lokatę
zajęła Olga Droś w biegu
na 2000 m z przeszkodami.
Jej wynik 7:48,03 min to
także nowy rekord życiowy.
Natalia Sówka w biegu na
200 m uplasowała się na 16.
miejscu – 25,54 s, na 100 m
była 17. – 12,59 s. 27. lokatę
w biegu na 100 m zajął Mateusz Dawiskiba – 11,53 s –
podsumowuje klub.
W ramach zawodów prowadzona była punktacja drużynowa, w której sklasyfikowano
161 klubów. CKS Budowlani
zajął 8 miejsce po wywalczeniu
75 punktów. Zaliczają się one do
współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży prowadzonego
przez Ministerstwo Sportu.
zdj. CKS Budowlani

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa – Arged Malesa
Ostrów Wielkopolski
W najbliższy piątek 15 lipca zielona-energia.com
Włókniarz
Częstochowa zmierzy się z zespołem Arged Malesa Ostrów
Wielkopolski. Początek spotkania
o godz. 18:00.
W poprzednim spotkaniu Włókniarz zwyciężył na wyjeździe z Betard
Spartą Wrocław. Obecnie zespół
szkoleniowca Lecha Kędziory zajmuje
czwarte miejsce w tabeli klasyfikacji
generalnej z ilością 15 punktów. Piątkowy rywal biało-zielonych znajduje
się w strefie spadkowej, ponieważ w
tym sezonie nie udało mi się zdobyć
ani jednego punktu.

AWIZOWANE SKŁADY:

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa:
9. Leon Madsen
10. Bartosz Smektała
11. Kacper Woryna
12. Jonas Jeppesen
13. Fredrik Lindgren
14. Mateusz Świdnicki
15. Jakub Miśkowiak

Arged Malesa Ostrów:
1. Oliver Berntzon
2. Jakub Poczta
3. Tomasz Gapiński
4. Grzegorz Walasek
5. Chris Holder
6. Jakub Krawczyk
7. Kacper Grzelak

1. Bartosz Zmarzlik 
2. Jarosław Hampel 
3 . D o m i n i k K u b e ra 
4 . Pa t r y k D u d e k 
5 . J a n u s z Ko ł o d z i e j 
6 . K r z y s z t o f K a s p r z a k 	
7. Maciej Janowski 
8. Bartosz Smektała 
9. Mateusz Cierniak 
1 0 . Pa w e ł P r z e d p e ł s k i 
1 1 . To b i a s z M u s i e l a k 
1 2 . K a c p e r Wo r y n a 
1 3 . J a k u b M i ś ko w i a k 
1 4 . N o r b e r t K ra ko w i a k 
1 5 . P r z e my s ł a w Pa w l i c k i 
1 6 . G r z e g o r z Ze n g o t a 
1 7 . K r z y s z t o f B u c z ko w s k i 
18. Mateusz Szczepaniak 

– 18 (3,3,2,3,3,3)
– 14 (3,3,0,3,3,2)
– 13 (3,2,2,3,2,1)
– 9 (0,3,3,0,3,0)
– 11 (2,0,3,3,3)
– 8 (2,0,3,2,1)
– 8 ( 3 , 2 , 1 ,w, 2 )
– 8 (1,3,2,1,1)
– 6 (1,0,3,1,1)
– 6 (0,1,1,2,2)
– 6 (1,1,0,2,2)
– 5 (2,0,1,2,0)
– 5 (2,2,0,1,0)
– 5 (0,2,1,1,1)
– 3 ( 0 , 1 , 2 ,w, 0 )
– 2 (1,1,0,0,0)
– 0 (0)
– 0

Cykliczne spotkania

Parkrun Las Aniołowski
Jeżeli jesteście miłośnikami
biegania, albo dopiero zastanawiacie się, czy nie zacząć
uprawiać tej aktywności fizycznej,
koniecznie
sprawdźcie cykliczne wydarzenie, jakim jest Parkrun Las
Aniołowski.
Dla tych, którzy jeszcze nie
wiedzą, parkrun to bezpłatne, cykliczne, pozbawione rywalizacji
spotkania dla każdego organizowane przez samych uczestników
na całym świecie. Odbywają się
one co sobotę o godz. 9:00. W
Częstochowie uczestnicy akcji
startują z Promenady im. Czesława Niemena – tuż przy Lesie
Aniołowskim i pokonują 5 km bie-

gnąc, truchtając bądź maszerując
w zależności od zaawansowania
biegowego. - Nie ma żadnego limitu czasowego aby tego dokonać
- czekamy na każdego uczestnika
– zapewniają inicjatorzy akcji w
Częstochowie. Co zrobić, aby dołączyć? Wystarczy dokonać jednorazowej rejestracji na stronie
www.parkrun.pl,
wydrukować
kod uczestnika i pojawić się z nim
na starcie. Co ciekawe, parkrun
to bieg, w którym nikt nie jest
ostatni. Podczas każdej edycji na
końcu stawki znajduje się osoba
zamykająca bieg. Jej zadaniem
jest motywowanie oraz dbanie
o bezpieczeństwo biegaczy. Parkrun to bieg w pełni realizowany
przez wolontariuszy.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Świetny występ Mileny
Tokarskiej
W miejscowości Orawka w
Małopolsce odbyła się Ogólnopolska
Olimpiada
Młodzieży w kolarstwie górskim.
Milena
Tokarska,
zawodniczka Kolejarza-Jury
Częstochowa zajęła w ramach
tych sportowych zmagań
bardzo dobre, 8 miejsce.
Na starcie stanęły najlepsze zawodniczki tej konkurencji, które
uzyskały kwalifikacje podczas
eliminacji trwających cały rok i

rywalizowały na bardzo trudnej
i technicznej trasie. Milena Tokarska wywalczyła świetne 8
miejsce na najważniejszym wyścigu w sezonie dla kategorii
juniorów młodszych. - Jest to
naprawdę dobry wynik Mileny,
dlatego należą się dla niej duże
gratulacje. Dziękujemy rodzicom
za pomoc i opiekę Mileny na wyścigach MTB, którzy przyczynili
się do tego sukcesu – podsumowuje trener Kacper Gronkiewicz.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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