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Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja:

tel. 696 48 66 80
Ruszył nabór wniosków

Do 8 tys. złotych na
przydomową oczyszczalnię

Q s. 3

MZD w Częstochowie

Wyłoniono wykonawcę
przebudowy al. Wojska
Polskiego

Q s. 4

Już od października

Na Uniwersytecie Jana
Długosza otwierają kierunek
Q
lekarski

s. 5

Od 22 lipca

Rząd wprowadza IV dawkę
szczepienia przeciw COVID-19
Q s. 3

Czyste Powietrze Plus

Nowa odsłona programu
- dla kogo dofinansowanie?
- jak złożyć wniosek?
- wsparcie dla gmin zaangażowanych w program
- rodzaje przedsięwzięć i maksymalna kwota dotacji

Rząd przyjął projekt ustawy

3 000 zł dodatku
dla ogrzewających
węglem

Q s. 9-16

KMP w Częstochowie

Kolejni członkowie grupy
przestępczej zatrzymani

Q s.5

Hit XIII kolejki PGE Ekstraligi

Zielona-energia.com
Włókniarz Częstochowa
– Motor Lublin

Q s. 23

Szukasz psa
do adopcji?

Zapoznaj się z podopiecznymi
Fundacji „Psia Duszka”

Q s.19

Ile zarabiają posłowie?
W kolejnym numerze znajdziesz pierwszą część
oświadczeń majątkowych posłów i senatorów
z naszego okręgu.

Rząd walczy z rosnącymi cenami węgla. Rada Ministrów przyjęła we wtorek
19 lipca 2022 r. projekt ustawy o dodatku węglowym. Będzie to jednorazowe
wsparcie finansowe w kwocie 3000 zł dla tych budżetów domowych,
dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub węglopochodne.
- Naszym zadaniem jest z jednej
strony
zabezpieczyć
odpowiednią ilość węgla na zbliżający
się sezon grzewczy, a z drugiej
strony chronić polskie rodziny
przed znaczącym wzrostem cen
energii. Zależy nam, aby węgiel
w Polsce był dostępny w wystarczającej ilości i po akceptowalnej
cenie, zarówno ten wydobywany
w naszych kopalniach, jak i ten,
który importujemy – wyjaśnia minister klimatu i środowiska Anna
Moskwa. Z jednorazowego dodatku węglowego, który wyniesie
3 000 zł skorzystać będą mogły
gospodarstwa domowe, w których
głównym źródłem ogrzewania jest
kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem ka-

miennym, brykietem lub peletem,
zawierającymi co najmniej 85%
węgla kamiennego. - Zgodnie
z projektem ustawy, aby otrzymać
dodatek o wypłatę dodatku węglowego należy do 30 listopada
2022 r. złożyć wniosek do gminy.
Ta natomiast będzie miała maksymalnie miesiąc na jego wypłatę.
Co ważne, warunkiem otrzymania
dodatku węglowego będzie wpis
lub zgłoszenie źródła ogrzewania
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - dodaje minister
Moskwa.
Wnioski nie są jeszcze
przyjmowane

Rządowy projekt ustawy o dodatku węglowym został przyjęty
przez Radę Ministrów, ale czeka
jeszcze na przyjęcie przez parlament i podpis Prezydenta RP.

Do czasu wejścia w życie
ustawy, wnioski nie mogą być
przyjmowane.
Specjalny
komunikat w tej sprawie wystosował częstochowski magistrat
w związku z licznymi pytaniami
od mieszkańców Częstochowy
o możliwość składania wniosków
w sprawie dodatku węglowego.
Urząd poinformował, że zgodnie
z założeniami – po wejściu w życie
ustawy – wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkanek
i mieszkańców Częstochowy będzie można składać w Częstochowskim Centrum Świadczeń,
ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217
Częstochowa - osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.
■ Paula Nogaj

2

PIĄTEK-NIEDZIELA, 22-24 LIPCA 2022

aktualności

NBP

Nowy banknot kolekcjonerski
wprowadzony do obiegu

19 lipca Narodowy Bank Polski
wprowadził do obiegu banknot
kolekcjonerski „Ochrona polskiej granicy wschodniej” o
wartości nominalnej 20 zł.
Banknot wyemitowany został
w nakładzie do 80 tys. sztuk i
będzie można go nabyć we
wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie
internetowym Kolekcjoner w
cenie 130 zł.
Należy zaznaczyć, że banknot
ten koresponduje tematycznie
ze srebrną monetą kolekcjonerską „Ochrona polskiej granicy wschodniej”, o wartości
nominalnej 10 zł, wyemitowaną przez NBP w styczniu
br. - Dzięki profesjonalizmowi i
poświęceniu Straży Granicznej,
Policji i Wojska Polskiego działania reżimów Rosji i Białorusi
są skutecznie powstrzymywane.
Strzegący bezpieczeństwa Polski
doskonale odróżniają rzeczy-

wistych uchodźców od ochotniczych narzędzi agresji. Kunszt
formacji strzegących terytorium
naszego państwa znalazł swe
potwierdzenie w odporności na
codzienne prowokacje, a także w
pełnym humanitaryzmu i empatii
traktowaniu migrantów, również
tych posługujących się przemocą
— powiedział Artur Adamski w
folderze emisyjnym.
Opis banknotu „Ochrona
polskiej granicy wschodniej”

Na przedniej stronie, banknotu
widzimy sylwetki funkcjonariusza
Straży Granicznej oraz żołnierza
Wojska Polskiego, a także fragment zarysu mapy Polski. Na
stronie odwrotnej banknotu jest
wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej według
wizerunku znajdującego się na
polskim słupie granicznym. Na
tej stronie banknotu znajduje się
również śmigłowiec Policji na tle
krajobrazu terenów położonych
przy polskiej granicy wschodniej.

Zabezpieczenia na banknocie

Na banknocie „Ochrona polskiej granicy wschodniej”, zastosowano szereg nowoczesnych
zabezpieczeń. W papierze zastosowano zabezpieczenia w postaci
nitki okienkowej dwukolorowej
i znaku wodnego przedstawiającego sygnet Narodowego Banku
Polskiego. Na stronie przedniej
banknotu w nominale 20 zł w
prawym dolnym rogu wykorzystano farbę zmienną optycznie,
zaś w lewym dolnym rogu banknotu ukryty został efekt kątowy
w postaci liczby „20” przedstawionej w układzie pionowym.
W środkowej części banknotu
znajdują się elementy graficzne
widoczne tylko w świetle UV:
fragment wizerunku słupa granicznego oraz sygnet NBP. Na
stronie odwrotnej banknotu znajduje się m.in. dwukolorowy pasek
opalizujący, na którym dostrzec
można powtarzające się napisy:
„RP”, „20” i „NBP”.
■ Teresa Szajer

Filia nr 15 w nowym miejscu

Przeprowadzka placówki bibliotecznej
Filia nr 15 Biblioteki Publicznej
będzie
funkcjonować w nowej lokalizacji. Teraz siedziba
placówki będzie mieścić się
przy ul. Szajnowicza-Iwanowa 55. Zbiory książek i
sprzęt zostały już przewiezione. Na miejscu trwają
ostatnie prace, aby czytelnicy mogli korzystać z
oddziału bibliotecznego już
od 1 sierpnia.
Poprzednio filia obsługująca
mieszkanki i mieszkańców dzielnicy Parkitka mieściła się w
Miejskim Przedszkolu nr 38 (ul.
Okulickiego), a następnie czasowo funkcjonowała w Szkole
Podstawowej nr 41 (ul. Okólna). Radni zdecydowali ostatecznie o

zmianie adresu Filii nr 15. Obiekt
ma odpowiadać oczekiwaniom
czytelniczek i czytelników, których liczba sukcesywnie wzrasta.
Przeprowadzka nie wpłynęła na
zmianę liczby etatów w placówce
– poinformował częstochowski
magistrat. Nowa siedziba znajduje się w bloku mieszkalnym.
Posiada dwa wejścia z poziomu
chodnika, duże okna, centralne
ogrzewanie, klimatyzowaną po-

wierzchnię magazynową, toaletę
i szereg innych dogodności niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania i pełnej dostępności
placówki bibliotecznej. - Co
więcej, z uwagi na warunki, jakie
zapewnia miejsce, w „Piętnastce” możliwe będzie nie tylko
udostępnianie zbiorów, ale także
prowadzenie
środowiskowej
działalności kulturalno-edukacyjnej -podkreśla Urząd Miasta.
Oddział biblioteki ul. Szajnowicza-Iwanowa 55 będzie czynny
od 1 sierpnia br. w godzinach:
poniedziałek 12:00 – 15:00
wtorek 10:00 – 18:00
środa 10:00 – 18:00
czwartek 10:00 – 18:00
piątek 10:00 – 18:00

#StawiamyZosieNaNogi

Finalistki Miss Polski
pomagają małej
częstochowiance

Kandydatki do korony Miss
Polski wspierają Zosię Biecek córkę finalistki jednej z
ubiegłych edycji. W ostatni
weekend w malowniczym
Nowym Sączu odbył się finał
konkursu Miss Polski. O koronę
ubiegały
się
24
najpiękniejsze polki. Po upragniony
tytuł
sięgnęła
Aleksandra Klepaczka z
Bukowca koło Łodzi. To ona
przez najbliższe 12 miesięcy
będzie nosić koronę Miss.
Podczas finału konkursu cała
rodzina Miss Polski okazała
wsparcie dla jednej z wcześniejszych finalistek - Kariny Grabiańskiej-Biecek, która pozyskuje
środki na operacje swojej pię-

cioletniej córki. Zosia urodziła
się jako drugi bliźniak bez kości
strzałkowych, ze zdeformowanymi nóżkami. Cztery lata
temu przeszła pierwszą bardzo
skomplikowaną operację, dzięki
której mogła chodzić. Wtedy
także finalistki okazały wielkie
serce i pomagały Zosi. Dzisiaj
jest niezbędna kolejna operacja,
tym razem o wiele bardziej skom-plikowana i kosztowna. Dlatego
też finalistki oraz gwiazdy show
biznesu włączyły się do akcji pro-mując zbiórkę poprzez promocje
hashtagu
#StawiamyZosieNaNogi. Zachęcamy do wsparcia
zbiórki na siepomaga.pl/zosiabiecek. Więcej informacji o Zosi
można znaleźć na stronie interneto-wej zosiabiecek.pl

ZUS

Sprawdź, jaką otrzymasz
emeryturę
ZUS zakończył już generowanie
i
udostępnianie
informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2021
rok. W tym roku otrzymało ją
ponad 23 mln osób. Informacja
dostępna jest wyłącznie
w wersji elektronicznej na
Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
- Informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) została przygotowana dla wszystkich osób,
które mają odprowadzoną choćby
jedną składkę do ZUS. Odwzorowuje stan naszych środków na
koncie emerytalnym na koniec
2021 roku, po ostatniej rocznej
waloryzacji składek. Wskazuje
też, jaką kwotę zgromadziliśmy na
subkoncie w ZUS oraz jaka kwota
trafiła do otwartego funduszu
emerytalnego – informuje Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego.
Na co zwrócić uwagę czytając
IOSKU
W informacji klient znajdzie
wykaz składek emerytalnych
z ubiegłego roku w podziale na
miesiące. Dodatkowo ubezpie-

czeni, którzy w 2021 r. ukończyli
35 lat, w IOSKU przedstawioną
mają symulację hipotetycznej
emerytury. – Znajdują się tam
dwa warianty wyliczeń przyszłej
emerytury. Jeden uwzględnia
naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy
wpływie składek w uśrednionej
wysokości z dotychczasowych lat
pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową
i nie powiększamy naszego konta
o nowe składki. Trzeba jednak pamiętać, że wyliczona emerytura
to tylko pewna hipoteza, która
nie uwzględnia przyszłych waloryzacji składek oraz możliwej
zmiany pracy i tym samym zmiany
wysokości płaconych składek. Hipoteza daje pewien obraz, który
każdy klient zmienia podczas
swojej kariery zawodowej. – dodaje rzeczniczka.
Gdzie szukać IOSKU na PUE
Aby znaleźć informację o stanie
swojego konta emerytalnego,
wystarczy wejść na PUE ZUS
w
„Panel
ubezpieczonego”,
w menu po lewej stronie wybrać
zakładkę „Informacje o stanie
konta”, a następnie „Informacja za
2021 r.”
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Częstochowa

Zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie
Rząd wprowadza
IV dawkę szczepienia elektrowni wiatrowych możliwa
przeciw COVID-19
Podczas czwartkowej konferencji Ministerstwa Zdrowia,
szef resortu Adam Niedzielski
poinformował o dopuszczeniu IV dawki szczepienia
przeciw COVID-19 dla osób w
wieku 60-79 lat oraz dodatkowego szczepienia dla osób
z zaburzoną odpornością,
które ukończyły 12 lat. Ministerstwo zapowiada, że szczyt
letniej fali koronawirusa nastąpi w drugiej połowie
sierpnia. Wówczas dzienna
liczba zakażeń może wynieść
8-10 tys.
W przyszłym tygodniu blisko
5 mln osób otrzyma informację
w formie sms-a o wystawionym
e-skierowaniu na przypominającą dawkę szczepionki przeciw
COVID-19. Dotychczas IV dawka
była w naszym kraju zalecana po
upływie 150 dni od III dawki dla
osób 80+ i tych z osłabioną odpornością. Minister zdrowia zwrócił
uwagę, że dotychczas trzy dawki
szczepionki przyjęło blisko dwanaście milionów ludzi, a cztery
– ponad 100 tys. osób. - Od 22
lipca dopuszczamy szczepienie
dla osób w grupie od 60. do 79.
roku życia oraz dodatkowe szczepienie dla osób z upośledzoną odpornością, które ukończyły 12 lat
- przekazał podczas konferencji
Adam Niedzielski. - Bardzo ważne

jest także dla wszystkich osób powyżej 12. roku życia - rekomendujemy, by to kolejne szczepienie,
niezależnie od tego, czy ono dotyczy grupy podstawowej, mówię
o osobach w wieku senioralnym,
czy też grupy z upośledzoną odpornością, ta rekomendacja o
dawce pierwszej przypominającej
zostaje skrócona ze 150 do 90
dni – powiedział szef resortu. Doprecyzował także, że ma na myśli
przyjęcie trzeciej dawki – pierwszej przypominającej. - Dla osób w
wieku 12 plus z obniżoną odpornością po 120 dniach od przyjęcia
pierwszej dawki przypominającej
będzie rekomendowana dawka
druga przypominająca, a dla
osób w wieku 60 plus - po 120
dniach od przyjęcia pierwszej
dawki przypominającej również
rekomendujemy przyjmowanie
drugiej dawki przypominającej” dodał minister.
Wzrost zachorowań

Ministerstwo Zdrowia zwróciło
uwagę na to, że w ostatnich tygodniach wzrasta liczba zachorowań na COVID-19. Szef resortu
poinformował, że ministerstwo
spodziewa się, że szczyt letniej
fali koronawirusa nastąpi mniej
więcej w połowie przyszłego
miesiąca. - Poziom, którego się
spodziewamy jako najbardziej
prawdopodobny, to liczba zakażeń wynosząca od 8 do 10 tys.
- poinformował Niedzielski.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Weszły w życie wszystkie
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
z dzielnic Lisiniec, Gnaszyn-Kawodrza
i
Stradom
związane ze strefą oddziaływania elektrowni wiatrowych
zlokalizowanych przy ul.
Konwaliowej – poinformował
częstochowski magistrat.

–
Do 16 lipca gminy miały
możliwość uchwalenia planów
miejscowych przewidujących lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej (bądź takiej, w skład
której wchodzi funkcja mieszkaniowa) na podstawie przepisów
dotychczasowych tj. bez zachowania kryterium odległościowego od elektrowni wiatrowych,
które to kryterium wprowadziła
ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych (obowiązująca od
dnia 16 lipca 2016 r.) - poinformowało Miasto, które zdecydowało
się skorzystać z tej drogi. - Ww.
ustawa określiła zasady wyznaczania strefy oddziaływania
elektrowni wiatrowych i wpro-

zdj. Freepik

wadziła istotne ograniczenia nabytych praw do nieruchomości
zlokalizowanych w obszarze
strefy. Zgodnie z nią, po dniu 16
lipca 2019 r. nie ma możliwości
wydania decyzji administracyjnych w przedmiocie warunków
zabudowy i zagospodarowania
terenu dla funkcji mieszkaniowej.
Obowiązujące ograniczenia nie
dotyczą natomiast funkcji innych niż mieszkaniowa oraz
przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, montażu lub
odbudowy budynku mieszkalnego albo o funkcji mieszanej,
w skład której wchodzi funkcja
mieszkaniowa – wyjaśnia UM
Częstochowy i dodaje - W wyniku wejścia w życie ww. ustawy,
w granicach strefy oddziaływania
dwóch istniejących elektrowni
wiatrowych
zlokalizowanych

w Częstochowie, w rejonie ulicy
Konwaliowej, znalazł się rozległy
obszar o powierzchni ok. 300
ha. Z uwagi na to, że brak możliwości lokalizacji nowej zabudowy
mieszkaniowej m. in. w rejonie
ulic:
Głównej,
Tatrzańskiej,
Lwowskiej, Diamentowej, Osada
Młyńska, w rejonie skrzyżowania
ulic: Kolorowej i Rzepakowej
oraz w rejonie ulic: Konwaliowej
i Przestrzennej, nie jest zgodny
z polityką przestrzenną miasta
Częstochowy - zapisaną w dokumentach kierunkowych polityki
przestrzennej miasta - wykorzystane zostały możliwości prawne
przewidziane w art. 15 ust. 8 ww.
ustawy i przed 16 lipca 2022
r. Rada Miasta Częstochowy
uchwaliła plany miejscowe dla
ww. obszarów, w których znalazły się zapisy umożliwiające
realizację zabudowy mieszkaniowej (bądź takiej, w skład której
wchodzi funkcja mieszkaniowa)
na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli bez zachowania
kryterium odległościowego od
elektrowni wiatrowych.
■ Teresa Szajer

Ruszył nabór wniosków

Do 8 tys. złotych
na przydomową oczyszczalnię
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłosił
nabór wniosków w ramach
programu pilotażowego „Przydomowa
oczyszczalnia”.
Uzyskać będzie można dofinansowanie w wysokości do
50% kosztów przedsięwzięcia.
Maksymalna kwota dotacji to
8 tys. zł.
Realizacja zadania w ramach
programu „Przydomowa oczyszczalnia” polega na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni
ścieków o wydajności nie więcej

niż 7,5 m3/d. Program skierowany jest do osób fizycznych,
które są właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości,
w tym także właścicielami bądź
współwłaścicielami budynków
mieszkalnych na nieruchomości
oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których
będą przyłączane przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Formą
dofinansowania jest dotacja w
wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia
jednak nie więcej niż 8.000,00
zł. Wnioski wraz z załącznikami

należy dostarczyć do siedziby
Funduszu przy ul. Plebiscytowej
19 w Katowicach w terminie od
01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
lub do dnia wcześniejszego zakończenia/wstrzymania naboru
zgodnie z pkt 5.2. i 5.3. regulaminu za pośrednictwem poczty,
przesyłki kurierskiej lub osobiście. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku
do Funduszu. Szczegółowe informacje na temat programu, a także
wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej
Funduszu:
www.wfosigw.katowice.pl.

Cykl „Festiwal-Koncerty”

Muzyka na żywo w Śródmieściu
Kolejna odsłona plenerowego
cyklu „Festiwal – Koncerty”
już w sobotę 23 lipca. Tym
razem muzyka na żywo zabrzmi w Śródmieściu.
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.

- Letni objazd z muzyką na żywo
po dzielnicach to efekt zwycięskiego głosowania w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy chętnie wsparli ideę or-

ganizacji tego typu imprez „pod
chmurką” - przypomina Urząd
Miasta Częstochowy i informuje, że w najbliższą sobotę, tj.
23 lipca, mobilna scena zostanie
rozstawiona na placu Biegańskiego. Wystąpią na niej artyści
m.in. Fuzz’Ya i Śliwka. Festiwal
adresowany jest do całych rodzin, stąd wśród atrakcji strefa
animacji dla najmłodszych, strefa
gastronomiczna, strefa chillu i

strefa zdrowia. Jak zwykle zaplanowano konkursy. Podczas
wydarzenia będzie można m.in.
zmierzyć sobie ciśnienie lub poziom cukru, skorzystać z porad
dietetycznych lub treningowych.
Na miejscu odbędzie się zbiórka
elektroodpadów organizowana
przez Centrum Usług Komunalnych, Stala Group, Asekol, Love
Recykling. Wszystkie atrakcje są
bezpłatne.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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aktualności
Poczesna

Dla miłośników kameralnego jazzu

Adam Golicki Trio wystąpi w Gaude Mater Linia nr 25 działa już
na wydłużonym odcinku
Mater Adam Golicki wystąpi na
To będzie prawdziwa
gratka dla miłośników
kameralnego
jazzu.
W Ośrodku Promocji
Kultury Gaude Mater 23
lipca odbędzie się koncert Adama Golickiego,
który na scenie wystąpi
z gitarzystą Maciejem
Grzywaczem oraz kontrabasistą i gitarzystą
basowym Piotrem Lemańczykiem. Początek
wydarzenia o godz.
19:00.

Adam Golicki jest perkusistą.
W 2005 roku razem z zespołem
Paul Band wygrał Międzynarodowy Konkurs Jazz & Blues
w Gdyni. Został wówczas oceniony jako jeden z najlepszych
instrumentalistów konkursu. Nagrał albumy z wieloma znanymi

artystami jazzowymi, takimi jak
Kuba Stankiewicz, Maciej Sikala,
Urszula Dudziak, Maciej Grzywacz, czy Big Band gdańskiej
Akademii Muzycznej. Należy do
formacji Confusion Project - tria,
które zostało finalistą Europejskiego Konkursu Jazzowego
w 2014 roku. Na scenie Gaude

scenie z wybitnymi muzykami
polskiej sceny jazzowej: gitarzystą Maciejem Grzywaczem
oraz kontrabasistą i gitarzystą
basowym Piotrem Lemańczykiem. - Podczas koncertu zostanie zaprezentowany album
„Reflections”. Utwory mają charakter nastrojowy, nostalgiczny
ale czasem też bardziej dynamiczny. Przedstawiają piękno
prostych melodii oraz możliwości każdego z muzyków. Płyta
formacji Golickiego jest również
ukazaniem lidera nie tylko jako
perkusisty, ale też kompozytora
na kameralny skład – podkreśla
organizator wydarzenia. Koszt
biletów na ten koncert to 40 zł.
Można je nabyć drogą elektroniczną w serwisie GOING bądź
w dniu koncertu (do wyczerpania
miejsc).

W ostatni weekend lipca

Siatkarskie zmagania na plaży
Trwają zapisy zawodniczek
i zawodników, którzy chcą
wziąć udział w V Pucharze
Śląska w siatkówce plażowej.
Sportowe zmagania mają
odbyć się w dniach 30 i 31 lipca
na boisku przy bulwarach Galerii Jurajskiej.
- Podczas zawodów rozgrywanych na boisku przy bulwa-

rach Galerii Jurajskiej w sobotę
zagrają kobiety, a w niedzielę
mężczyźni. Start turnieju przewidziano na godzinę 10.00. Limit
zgłoszeń to 12 par w każdej z kategorii, dlatego nie warto długo
się zastanawiać. Organizatorzy
gwarantują pełen profesjonalizm
ale i świetną zabawę. Każda z zawodniczek i zawodników otrzyma

Za nami Jurajski Festiwal Sztuki i Wina

Gwiazdami wydarzenia
był Muniek i przyjaciele
Miłośnicy dobrej sztuki
i wina mieli okazję po
raz szósty wziąć udział
w Jurajskim Festiwalu
Sztuki i Wina, który organizowany był przez
Regionalny Ośrodek
Kultury w Częstochowie i Jurajską
Gminę Olsztyn. Podczas
finałowego
koncertu na scenie wystąpił
Muniek
i przyjaciele, przyciągając prawdziwe tłumy
publiczności.
- W piątek na festiwalowej
scenie zagrały zespoły Fuzz’Ya
i Forsal oraz Krzysztof Drynda
z zespołem prezentując projekt
„Grechuta jak dawniej – piosenki
Mistrza”. Świetnym pomysłem
okazała się potańcówka w stylu
retro z Częstochowskim Teatrem
Tańca. Sobota była dniem oficjalnego otwarcia wydarzenia, którego dokonali Małgorzata Majer,
dyrektor Regionalnego Ośrodka
Kultury w Częstochowie i Tomasz Kucharski, burmistrz miasta

i gminy Olsztyn. Był także kolorowy korowód spod zamku na
rynek prowadzony przez Bachusa
z Bachantkami w rytm muzyki Orkiestry dętej „Sempre, która rozpoczęła także sobotni program na
scenie. Tego dnia uczestnicy mogli
podziwiać także występy zespołu folklorystycznego „Ziemia
Kłobucka”, wokalistki Karoliny
Mrugalskiej przy akompaniamencie Mikołaja Borkowskiego
oraz bisowanego czterokrotnie
zespołu Five o’Clock Orchestra.
Odbyła się także prezentacja
firmy Ser jest Ser z udziałem sera

pamiątkowy medal i drobny upominek, a dla najlepszych duetów
przewidziano nagrody o łącznej
wartości 3800 zł – zapowiadają
organizatorzy i zapraszają do zapisów pod adresem:
dobrzanski@sedziowe.com
albo na miejscu w dniu zawodów
do godziny 9.00 (tylko w przypadku wolnych miejsc).

o wadze 40 kg. Ponadto Michał
Bardel wygłosił wykład „Wina
niecodzienne”. Trzeciego dnia na
scenie wystąpili „Wiyrchowianie”
z Bukowiny Tatrzańskiej oraz
Natalia Topczewska z zespołem.
Finałowy koncert przy bardzo
szerokiej publiczności zagrali
Muniek i przyjaciele. Wiele osób
uczestniczyło także w pokazie kulinarnym zorganizowanym przez
Restaurację Spichlerz z udziałem
Mirosława Kały – szefa kuchni
hotelu Arche. Mnóstwo wrażeń
najmłodszym dostarczył spektakl
uliczny „Beczka śmiechu” Teatru
na walizkach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się także
tworzenie papierowych kapeluszy, torebek, kwiatów i wełnianych laleczek oraz malowanie na
tkaninie, czyli zajęcia plastyczne
prowadzone przez instruktorów
Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie. Wszystkie
chętne dzieci otrzymały baloniki
napełnione gazem z Center-Gaz
Gazy Techniczne Częstochowa.
Imprezie towarzyszył Vespaniały
Zlot - spotkanie miłośników skuterów Vespa oraz wystawa fotograficzna „Sycylia – wyspa słońca
i wina” Sławomira Jodłowskiego
– podsumowują organizatorzy.
Imprezę poprowadził mistrz konferansjerki -Bartłomiej Osumek.
W ramach wydarzenia można
było odwiedzać stoiska z winami
i przysmakami z całego świata.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Od środy 20 lipca na wniosek
Urzędu Gminy Poczesna trasa
linii nr 25 została wydłużona –
od pętli na ulicy Malowniczej
do pętli na ulicy Żyznej.
Przejechanie całej byłej trasy
linii nr 25 zajmowało 55 min.
W dni robocze odbywało się 28
kursów. Obecna trasa zajmować
będzie 66 min., a ilość realizowa-

nych kursów wynosić będzie w dni
robocze 37. Dla mieszkańców
wsiadających na przystanku
w miejscowości Sobuczyna czas
jest porównywalny, co wynika
z załączonych rozkładów jazdy.
Na wydłużonym odcinku trasy
linii nr 25, na terenie gminy Poczesna oraz na linii 69 w miejscowościach: Brzeziny –Kolonia,
Brzeziny Nowe i Sobuczyna, obowiązuje miejska taryfa biletowa.

MZD w Częstochowie

Wyłoniono wykonawcę
przebudowy al. Wojska Polskiego
W drodze zakończonego postępowania
przetargowego,
wyłoniony został wykonawca
realizacji pozostałego do wykonania zakresu przebudowy
alei Wojska Polskiego – DK91.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm NDI
S.A. i NDI Sopot S.A, które wyceniły prace na nieco ponad
359 mln zł.
- Oczekiwanym przez zamawiającego terminem zakończenia
inwestycji jest 30.11.2023 roku.
Zgodnie z założonym w przetargu
zakresem inwestycji zadanie ma
być zrealizowane według pier-

wotnych założeń i projektu, na
który uzyskano zezwolenie na
wykonanie inwestycji drogowej.
Po rozstrzygnięciu przetargu
rozpoczął się bieg wymaganych
prawem terminów, koniecznych
do wypełnienia procedury m.in.
w związku z obowiązkową kontrolą uprzednią prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych. Po zakończeniu przewidzianych prawem
formalności i tylko w sytuacji
zabezpieczenia montażu finansowego przez zamawiającego możliwe będzie podpisanie umowy
z wyłonionym konsorcjum firm
wykonawczych – poinformował
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie.

aktualności

Kolejni członkowie grupy przestępczej
zatrzymani

Na Uniwersytecie Jana
Długosza otwierają
kierunek lekarski

- Kierunek lekarski był tworzony przez uczelnię od 2018
roku i okres tych czterech lat pozwolił na bardzo dobre przygotowanie wniosku, który był trudny
i wymagał zaangażowania sił
całej uczelni. To, że odważyliśmy
się myśleć o kierunku lekarskim
wiązało się z naszym doświadczeniem w tym zakresie, ponieważ mamy już pielęgniarstwo
pierwszego i drugiego stopnia,
fizjoterapię, kosmetologię czy
dietetykę – mówiła podczas konferencji prasowej rektor UJD,
Anna Wypych-Gawrońska. Uzyskanie uprawnień do otwarcia nowego kierunku nie było łatwym
zadaniem. - Trafiliśmy na trudny
czas związany ze zmianą ustawy.
Wzrosły
wymagania
wobec
uczelni, które starały o utworzenie kierunku lekarskiego.
Najtrudniejszym
wymogiem
było posiadanie uprawnień do
nadawania stopnia doktora albo
w dyscyplinie nauki medycznej
albo nauki o zdrowiu. W związku
z tym przystąpiliśmy do pracy nad
tymi uprawnieniami i udało nam
się je uzyskać, spełniając bardzo
trudne warunki ustawy – zaznaczyła. Zapleczem do kształcenia
przyszłych studentów jednolitych studiów magisterskich
o profilu praktycznym na kierunku lekarskim w UJD mają stać
się nie tylko szpitale z Częstochowy, ale także całego regionu,
w tym również z województwa
śląskiego. Uczelnia zgromadziła
już odpowiednią kadrę, która ze
względu na to, że kierunek ma
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KMP w Częstochowie

Już od października

Od nowego roku akademickiego
na
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
im. Jana Długosza w Częstochowie rusza kierunek
lekarski. Uczelnia otrzymała już w tej sprawie
stosowną zgodę od Ministra Edukacji i Nauki. Na
pierwszy rok przyjętych
zostanie 60 studentów na
studia stacjonarne i 30 studentów
na
studia
niestacjonarne. Rekrutacja wystartuje 23 lipca.
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ZDJ. FREEPIK

charakter ogólnoakademicki, będzie musiała prowadzić badania
naukowe. W tym celu potrzebne
jest zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury badawczej dla
lekarzy, prowadzących zajęcia
ze studentami. Zaplecze stanowić będzie Centrum Dydaktyczne Nauk Medycznych i Nauk
o Zdrowiu, które mieścić się
będzie przy ul. Chłopickiego 3.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, obiekt zostanie oddany
do użytku w czwartym kwartale
2024 roku. Dla UJD szczególnie
ważna będzie także współpraca
z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie. – Obecnie na oddziale
patomorfologii trwa kapitalny
remont, który jest konieczny
w celu uzyskania akredytacji pod
kątem współpracy z uniwersytetem – poinformował Zbigniew
Bajkowski, dyrektor szpitala.
Przed uczelnią jeszcze dużo pracy
i ogromne wyzwanie w związku
z otwarciem kierunku, jednak jak
podkreśliła prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska - Uniwersytet
z kierunkiem lekarskim to nowa
jakoś uniwersytecka. Rekrutacja
na studia ma rozpocząć się 23
lipca i potrwać do 17 września.
W planach jest jeszcze uruchomienie kolejnego kierunku, jakim
jest farmacja. – Póki co otrzymaliśmy negatywną odpowiedź
z Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Należy jednak podkreślić, że do
samej koncepcji, idei i programu
żadnych zastrzeżeń nie ma. Negatywną opinię otrzymało dwunastu prowadzących w związku
z czym musimy zaproponować
kolejnych farmaceutów, którzy
zasilą nasz kierunek – zapowiedziała rektor Anna Wypych-Gawrońska.

Pani

Annie Pydzińskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie

W tym tygodniu policjanci
zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy
zatrzymali kolejnych dziewięciu
członków
grupy
przestępczej. Osoby te są podejrzane o zajmowanie się
nielegalnym składowaniem
odpadów niebezpiecznych. Do
zatrzymań doszło na terenie
województwa śląskiego, łódzkiego,
opolskiego
i świętokrzyskiego.
Podczas wtorkowych i środowych działań częstochowscy
policjanci wspierani przez mundurowych z KWP w Katowicach oraz
Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, zatrzymali dziewięć
osób w tym trzy kobiety i sześciu
mężczyzn w wieku od 33 do 57

lat. Osoby te działając w zorganizowanej grupie przestępczej,
zajmowały się nielegalnym składowaniem odpadów niebezpiecznych. Były to odpady, które ze
względu na swoje właściwości
mogą bezpośrednio zagrażać
życiu i zdrowiu człowieka. Dalsze
czynności z zatrzymanymi będą
przeprowadzane pod nadzorem
Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
Przypomnijmy, pod koniec 2019
roku w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie powołana
została specjalna grupa śledczych,
która pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach
zajmuje się zwalczaniem nielegalnego procederu składowania
odpadów niebezpiecznych na
terenie kraju. Policjanci zwalcza-

Czas na zgłoszenia do 31 sierpnia

Zaproponuj trasę
rowerową i zgarnij nagrodę
Miasto zachęca do udziału
w konkursie „Brama Jury”,
w którym należy zaproponować najciekawszą trasę
rowerową po Częstochowie
i jej okolicy. Pomysły można
zgłaszać do 31 sierpnia. Najciekawsze propozycje zostaną
nagrodzone i trafią na stronę
internetową oraz do aplikacji.
Konkurs ,,Brama Jury” kierowany jest do mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Udział
wziąć może każda osoba fizyczna,
która do 31 sierpnia prześle swoją
propozycję szlaku do jazdy na
dwóch kółkach. Najlepszą z nich
wybierze komisja konkursowa. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 propozycje tras. Muszą
one mieć autorski charakter; nie
mogą to być trasy wcześniej publikowane na stronie ,,Brama Jury”

i w aplikacji o tej samej nazwie.
Zgłoszenie powinno zawierać
krótki opis uwzględniający najciekawsze punkty proponowanej
trasy oraz – obowiązkowo! – plik
zawierający jej ślad .gpx. Można
też dołączyć od 3 do 10 zdjęć z poszczególnych etapów szlaku – wyjaśnia Urząd Miasta Częstochowy
- Najciekawsze propozycje będą
uhonorowane nagrodami rzeczowymi, a także trafią na stronę
,,Brama Jury” oraz do aplikacji –
dodaje magistrat. Wyniki zostaną
zamieszczone na miejskim portalu
– tam też można znaleźć pełny
regulamin konkursu, którego organizatorem jest Wydział Kultury,
Promocji i Sportu Urzędu Miasta.
Propozycje trasy należy przesyłać do 31 sierpnia tego roku na
adres mejlowy kps@czestochowa.
um.gov.pl, podając swoje imię
i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i swój adres mejlowy.

Częstochowa

Sygnalizacja świetlna
zostanie zmodernizowana
Jeszcze tego lata Miejski Zarząd
Dróg
ma
zlecić
przeprowadzenie inwestycji,
dotyczącej infrastruktury sygnalizacji świetlnej na kilku
newralgicznych skrzyżowaniach w Częstochowie.
Celem modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa i komfort
przemieszczania się uczestników
ruchu
drogowego.
Ponadto
ulepszeniu ulegnie estetyka infrastruktury. Ruszyło już postępowanie w wyniku którego
wyłoniony zostanie wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi 27 lipca.

Inwestycja w różnym zakresie
obejmie pięć lokalizacji:
• Skrzyżowanie al. Jana Pawła
II z ul. Popiełuszki (wszystkie
wloty) - niezbędna wymiana
konstrukcji, rozbudowa sterownika, nowa kanalizacja kablowa, kamery wideodetekcji
• Skrzyżowanie al. Armii Krajowej z ul. Dekabrystów – rozbudowa sterownika, kanalizacji
i pętli indukcyjnych (5 szt.),
dzięki którym tramwaje będą
miały tam priorytet
• Skrzyżowanie al. 11 listopada
z ul. Brzozową – uruchomienie

jący przestępczość gospodarczą
wpadli na trop czternastu nielegalnych składowisk umiejscowionych w województwie śląskim,
opolskim, mazowieckim i łódzkim.
Dzięki systematycznej pracy policji ,do tej pory za transportowanie i składowanie groźnych
dla życia i zdrowia substancji na
terenie kraju przedstawiono zarzuty aż 57 osobom. Dodatkowo
wszystkie zatrzymane osoby
usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
a dwadzieścia jeden osób z nich
zostało już tymczasowo aresztowanych za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz
przywóz z zagranicy niebezpiecznych odpadów bez wymaganego
zezwolenia. Grozi im kara do 8 lat
więzienia.
W tytule korespondencji należy
wpisać – ,,Konkurs Brama Jury”.

Czy korzystasz już
z aplikacji?
Jesteście miłośnikami rowerowej rekreacji lub dopiero
chcecie zacząć swoją przygodę
z dwoma kółkami? Koniecznie
zainstalujcie sobie aplikację
mapową ,,Częstochowa. Brama
Jury”. Wyznaczy ona trasę rowerową w trzech dogodnych
trybach – turystycznym, miejskim i szosowym – pokaże przy
tym jej profil wysokościowy,
umożliwi jej zapisanie i udostępnienie innym, a także pobranie śladu .gpx bezpośrednio
na telefon. ,,Apka” podsunie
nam atrakcyjne propozycje
wycieczek po okolicach Częstochowy, zdjęcia punktów
orientacyjnych, licznik kalorii
spalonych na jednośladzie na
wybranym szlaku czy dane
o ekologicznym wymiarze rowerowej podróży – w relacji
do przemieszczania się autem.

podglądu z kamer wideodetekcji, nowe odcinki kanalizacji,
okablowania i światłowodu
• Przejście dla pieszych przy al.
Armii Krajowej 68 - objęcie
sterowaniem przejścia dla pieszych przez torowisko, nowa
kanalizacja i okablowanie, pętle
indukcyjne (stworzenie priorytetu dla tramwaju), kamery wideodetekcji w obu kierunkach
ruchu
• Skrzyżowanie al. Jana Pawła II
z al. Armii Krajowej – wymiana
4 szt. konstrukcji wysięgnikowych dla sygnalizacji świetlnej
MZD informuje także, że w ostatnich dniach sygnalizacja przy
skrzyżowaniu al. Armii Krajowej
z al. Kościuszki i ul. Jasnogórską
została
przeprogramowana
w celu stworzenia priorytetu dla
tramwaju w porach, kiedy go dotychczas brakowało.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Blue Kosmetologia

Zabiegi kosmetologiczne, które pomogą
Ci schudnąć i poprawić jędrność skóry
Lato w pełni, a ty postanowiłaś zawalczyć o piękne ciało? Świetnie!
Za chwilę dowiesz się jak w szybki sposób osiągnąć swój cel.
puszczenie komórek tłuszczowych, które kolejno wydalane są
z organizmu w procesie przemiany
materii. Jest to bardzo skuteczny
zabieg pozwalający w sposób
bezoperacyjny na redukcję tkanki
tłuszczowej.
Zabieg ten rekomendowany jest
dla osób chcących pozbyć się tak
zwanego miejscowego otłuszczenia
(brzuch, uda, bryczesy, plecy, ramiona), których trudno pozbyć się
w wyniku diety lub ćwiczeń.
Cena: od 150 zł

Dorota Bojanek - Mazur

Żurawinowy zabieg
wyszczuplająco
-detoksykujący

SCULPT - utrata
centymetrów i budowa
mięśni

Zabieg o aromatach orzeźwiających owoców. Dedykowany jest
osobom chcącym ujędrnić skórę
oraz pozbyć się cellulitu.

To jedyny nie inwazyjny zabieg,
który jednocześnie rzeźbi mięśnie
i spala tkankę tłuszczową.
30-minutowy zabieg = 20 000
brzuszków lub przysiadów.

W SKŁAD ZABIEGU WCHODZI:
- suchy peeling rękawicami: doskonałe połączenie masażu
i peelingu. Ten etap jednocześnie
oczyszcza, napina i wygładza
skórę, a dodatkowo świetnie
przygotowuje ją do kolejnej pielęgnacji. Peeling pozwala pozbyć

WSKAZANIA:
- wiotki nieumięśniony brzuch
- płaskie, wiotkie lub opadające pośladki,
- rozstęp mięśni prostych brzucha
po ciąży i porodzie,
- przygotowanie mięśni przed rozpoczęciem treningów - na przykład na siłowni,
- cellulit.
Cena: 1 zabieg - 149 zł

LIPOLIZA
INIEKCYJNA
To nieinwazyjne modelowanie
sylwetki, polegające na wprowadzeniu substancji za pomocą
zastrzyków. Powoduje ona roz-

się martwego naskórka, odblokowuje pory skóry, przygotowując je do lepszego przyjęcia
substancji aktywnych.
- masaż drenująco-ujędrniający pozwala usunąć złogi, toksyny
i szkodliwe produkty przemiany
materii, zmniejszając zastoje
limfatyczne i pobudzając prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
- żurawinowa maska działa zarówno na tkankę tłuszczową, jak
i cellulit. Kompleks modelujący
o wysokim stężeniu składników
działa głęboko na drenaż tkanek,
jak i metabolizm lipidów. W ten
sposób eliminuje tkankę tłuszczową i nadmiar wody (toksyn)
z brzucha, bioder, pośladków, ud
i ramion. Efekt eliminacji toksyn
i zmniejszona widoczność cellulitu widoczna jest już po pierwszym zabiegu, lecz długotrwałe
efekty osiągane są po zastosowaniu 5 zabiegów raz w tygodniu.
Cena: 250 zł

Dorota Bojanek-Mazur
■ Kosmetolog, właścicielka gabinetu
Blue Kosmetologia Estetyczna Częstochowa, wykładowca na Uniwersytecie
Jana Długosza w Częstochowie.

Ekologiczne usuwanie plam

Stripowanie nowatorska metoda
prania?
Każdy prędzej czy później musiał się zmierzyć z praniem. Wydawałoby się, że jest to zajęcie łatwe
- wystarczy bowiem załadować pralkę, nastawić odpowiedni program, dosypać proszku czy płynu
zmiękczającego i uruchomić urządzenie. Nie zawsze
jednak efekt, jaki otrzymujemy jest zadowalający,
ponieważ niektóre zabrudzenia trudno doprać.
W takim przypadku z pomocą przychodzi stripowanie
- nowatorska metoda prania, która podbija internet.
Tzw. laundry stripping to w wolnym tłumaczeniu
„zdzieranie brudu” z prania szturmem. O co tak naprawdę chodzi i czy ta metoda jest rzeczywiście
nowatorska?
Zdarza się często, że tkaniny są tak ubrudzone, że automatycznie ustawiony program, trwający godzinę lub dwie,
nie jest w stanie doprowadzić ich z powrotem do czystości.
Stripowanie to metoda, która umożliwia pozbycie się
opornych zabrudzeń z ubrań, pościeli, czy ręczników. Polega ona na starannym przygotowaniu rzeczy do prania poprzez namaczanie. Tak naprawdę jest to sprawdzony sposób
prania, który znały i stosowały nasze babcie czy prababcie.
Godzinami cierpliwie wymieniały wodę, w baliach czy żeliwnych wannach, aż stawała się zupełnie czysta. Namaczanie
może trwać nawet kilka godzin w celu pozbycia się tych zabrudzeń, których być może na pierwszy rzut oka nawet nie
widać. Taka metoda jest idealna np. dla ręczników, ścierek
kuchennych, pieluch wielorazowych, pościeli, odzieży roboczej, obrusów czy mocno zabrudzonych ubrań. W internecie
można znaleźć wiele porad na ten temat.
Sposoby na stripowanie są dwa. Pierwszy to wielogodzinne namaczanie ubrań w wodzie, aby finalnie wrzucić
je do pralki. Druga to jedynie namaczanie, ale w specjalnie
przygotowanej cieczy. Podajemy przepis jak to zrobić prawidłowo:
1. Napełnij wannę gorącą wodą.
2. Dodaj w proporcji 1:1:2:
-boraks – sól sodowa kwasu borowego (ekologiczny
środek czyszczący, który bez trudu kupisz w Internecie),
- sodę oczyszczoną,
-dowolny detergent, który zwykle używasz do prania.
Koniecznie wymieszaj, aby środki się rozpuściły, a następnie włóż do nich pranie na ok. 4 -5 godzin. Po tym
procesie ubrania możesz opłukać w pralce lub w świeżo
nalanej do wanny wodzie.
Inne domowe sposoby odplamiania:

Soda oczyszczona — należy połączyć ją z wodą w takich proporcjach, by powstała gęsta pasta. Wcieramy ją w plamę
miękką ściereczką i zostawiamy na około godzinę. Po tym
czasie pierzemy ubranie jak zwykle.
Ocet — woda zmieszana z octem (w proporcji pół szklanki
octu na litr wody) to doskonała alternatywa dla środków
odplamiających. Namaczamy w nim odzież przed praniem
przez ok. 30 minut.
Sok z cytryny — podobnie jak ocet zawiera kwasy, które
niwelują żółty osad. Wystarczy rozpuścić sok z cytryny
w wodzie (2 łyżki na 1/2 szklanki wody) i nanieść miejscowo na zabrudzenia.
Woda utleniona — usuwa wiele zabrudzeń, nie tylko plamy
na ubraniach po antyperspirancie. Łączymy kilkanaście
kropli nadtlenku wodoru z ciepłą wodą i namaczamy w roztworze przepocone ubrania. Po upływie 30 minut pierzemy
je jak zwykle.
Aspiryna — w 2 łyżeczkach wody rozpuszczamy 3 tabletki
aspiryny, tak by powstała gęsta papka. Rozsmarowujemy ją
na całym zabrudzeniu i zostawiamy na godzinę.
Do usuwania smaru z ubrań najlepiej sprawdzą się:
Szare mydło — nanosimy je na zabrudzenie i energicznie pocieramy zwilżoną gąbką.
Pasta BHP w żelu — grubą warstwę pasty nakładamy na zabrudzenie, odczekujemy 20 minut i pierzemy ubranie jak
zwykle.
Benzyna ekstrakcyjna — wacikiem nasączonym benzyną pocieramy zabrudzone miejsca.
■ Teresa Szajer
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Zbadaj się!

W Częstochowie po raz kolejny pojawi się mammobus
Mieszkanki Częstochowy po
raz kolejny będą miały szansę,
aby skorzystać z bezpłatnych
badań. W sierpniu mobilna
pracownia mammograficzna
pojawi się w naszym mieście
dwukrotnie.
Z bezpłatnego badania, realizowanego w ramach Programu
Profilaktyki Raka Piersi, mogą
skorzystać Panie w wieku od 50
do 69 lat, które nie były leczone
z powodu raka piersi oraz:
- nie miały wykonanej mammografii w ramach programu
w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
- lub otrzymały pisemne wskazanie do wykonania badania po
upływie 12 miesięcy.
Mobilna pracownia mammograficzna będzie do dyspozycji Pań
przy markecie Auchan przy ul.

Focha 7:
- 9 sierpnia w godzinach 11.00
- 17.00;
- 10 sierpnia w godzinach 11.00
– 17.00.
Organizator prosi o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58
666 24 44 lub na stronie. W badaniu finansowanym przez NFZ
można wziąć udział niezależnie od
miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.
Dlaczego to takie ważne?
Rak piersi to jeden z czołowych
zabójców kobiet w Polsce. W początkowym okresie nie daje on
żadnych objawów, ale wcześnie
wykryty jest uleczalny. Dlatego
tak ważne jest, aby kobiety poddawały się regularnym badaniom
mammograficznym, które pozwalają wykryć nawet najmniejsze

zmiany. Celem programu Narodowego Funduszu Zdrowia jest
obniżenie wskaźnika umieralności
w Polsce z powodu raka piersi do
poziomu krajów Unii Europejskiej,
podniesienie poziomu wiedzy
na temat profilaktyki raka sutka
i wczesna diagnostyka, a także
wprowadzenie na terenie całego
kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.
Co Cię czeka w ramach
programu?
Podstawowym badaniem wykonywanym w ramach programu jest
mammografia.
• Jeżeli Twój wynik będzie prawidłowy, dostaniesz zaproszenie
na ponowne badanie za 2 lata.
• Jeżeli Twój wynik badania będzie prawidłowy, ale współistnieją czynniki ryzyka (rak

Czy można palić papierosy na plaży?
W których krajach palenie papierosów
jest zabronione? – takie pytania pojawiają się
często w wakacje
W 2010 roku w Polsce weszła
w życie tzw. ustawa antynikotynowa. Sejm uchwalił wówczas
nowelizację ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z tymi przepisami
zabrania się palenia papierosów
m.in. w pomieszczeniach publicznych obiektów kultury i wypoczynku, w ogólnodostępnych
miejscach przeznaczonych do
zabaw dzieci, a także w innych
pomieszczeniach
dostępnych
do użytku publicznego. Na liście
miejsc zakazanych dla palaczy są
dworce kolejowe, autobusowe i
lotnicze, jednak można palić na
ulicy oraz plaży, pod warunkiem,
że nie widnieje tam zakaz . Kwestię palenia na plaży w Polsce reguluje bowiem prawo lokalne. Na
większości strzeżonych terenów
obowiązuje jednak zakaz palenia.
Za niestosowanie się do przepisów grozi mandat w wysokości
500 zł.
Do kwestii palenia papierosów
każdy kraj podchodzi inaczej. W
Grecji palić nie można w szpitalach, szkołach, na lotniskach,
przystankach autobusowych, w
barach, kawiarniach i restaura-

piersi wśród członków rodziny
– matka, siostra lub córka oraz
mutacje w obrębie genów BRCA
1 lub/i BRCA 2) lekarz zaleci Ci
ponowne badanie za 12 miesięcy.
• Jeżeli Twój wynik będzie nieprawidłowy, lekarz skieruje Cię
na dalszą diagnostykę. W przypadku rozpoznania raka piersi
lub innego schorzenia wymagającego leczenia specjalistycznego, zostaniesz skierowana
(już poza programem) do dalszej
diagnostyki lub leczenia do poradni specjalistycznych lub lecznictwa stacjonarnego w ramach
NFZ.
Niepokojące objawy
Powinny
cię
zaniepokoić
wszelkie zmiany w piersiach,
których wcześniej nie wykryłaś.

Mój samochód
- nie zawsze moją twierdzą

Jeśli sięgniemy po papierosa
w aucie, w którym jadą z nami

nieletni, możemy narazić się na
mandat w krajach takich jak: Anglia, Austria, Belgia, Cypr, Francja,
Finlandia, czy Włochy.
Alternatywą mogą okazać się
doustne saszetki nikotynowe,
które są o 99 proc. mniej toksyczne od papierosów. Na rynku
są dostępne różne rodzaje saszetek, na przykład VELO. Umożliwiają dostarczenie nikotyny w
różnych stężeniach, ale bez wytwarzania substancji smolistych
i bez żadnych zapachów, nie generują dymu, popiołu i nieprzyjemnego zapachu, co więcej, nie
wywierają negatywnego wpływu
na otoczenie.

Skonsultuj się ze specjalistą, jeśli
zauważyłaś:
• zmianę wielkości i kształtu
piersi, która nie ustąpiła po miesiączce,
• guzki lub zgrubienia wyczuwalne w piersi lub pod pachą,
• zmianę koloru skóry piersi,
• wciąganie skóry piersi,
• pomarszczenie lub łuszczenie
skóry piersi,
• zmiany w obrębie brodawki
piersi.
Mammografia jest badaniem,
które za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wykryć
raka piersi w jego wczesnym
stadium rozwoju. W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia
każdej piersi.
Niektóre kobiety odczuwają
krótko trwające uczucie dyskomfortu związane z koniecznością ucisku piersi podczas
badania. Ucisk jest konieczny,
żeby uzyskać odpowiednią
wiarygodność badania.

Chcesz zostać lekarzem?

Możesz ubiegać się
o kredyt na studia
medyczne
Ministerstwo Zdrowia we
współpracy z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego
uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych,
który ma pomóc sfinansować
odpłatne studia medyczne
i zwiększyć liczbę lekarzy
w Polsce. Studenci mogą
składać wnioski o kredyt na
studia medyczne od 18 lipca
2022 r.

cjach. We Włoszech zakaz palenia obowiązuje od 2005 roku,
we wszystkich miejscach publicznych, łącznie z kawiarniami,
barami, restauracjami i dyskotekami. Co więcej, w niektórych
włoskich regionach nie można
również zapalić na plaży. Niestosowanie się do przepisów grozi
dotkliwą finansową karą. Z kolei
w Hiszpanii od 2021 r. obowiązuje całkowity zakaz łączenia palenia z plażowaniem.
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O kredyt na studia medyczne
mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na
polskich uczelniach wyższych,
którzy studiują w języku polskim. Kredyt uzyskają również
ci, którzy rozpoczęli studia przed
rokiem akademickim 2022/2023.
Na kredyt w wysokości 20 tys. zł
na semestr mogą liczyć Ci, którzy
złożą wniosek na nadchodzący
rok akademicki i kolejne lata. Jeśli
student chce skredytować opłaty,
które poniósł za poprzedni rok
akademicki 2021/2022, może
otrzymać 18 tys. zł na semestr
i stawka ta będzie obowiązywać
go do końca studiów. - W systemie ochrony zdrowia możemy
mieć nowe szpitale, najnowocześniejszy sprzęt, najlepsze technologie medyczne, ale to nie
wystarczy, jeżeli nie będziemy
mieli ludzi, jeżeli nie będziemy
mieli personelu medycznego:
lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Dziś możemy
już korzystać w Polsce z nowoczesnych urządzeń, leków i terapii, ale
nadal musimy czynić wszystko,
by pacjent miał najlepszą opiekę
personelu medycznego. Systematycznie zwiększamy nabory
na studia medyczne, wspieramy
otwieranie kolejnych wydziałów

medycznych, dotujemy deficytowe specjalizacje, podnosimy
płace. Teraz czynimy kolejny krok,
który ma finalnie doprowadzić
do zwiększenia liczby medyków
w naszym kraju. Jednocześnie
chcemy pomóc w zdobyciu wykształcenia młodym zdolnym
osobom, których często nie stać
na naukę” – mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia. Z kredytu mogą skorzystać studenci,
którzy osobiście złożą wniosek
w dowolnym oddziale Banku
Pekao S.A. Dokumenty można
składać już od 18 lipca. Wniosek
należy dostarczyć do banku maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia
semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na 2022/2023
) lub do 30 września (za rok akademicki 2021/2022).
Fundusz Kredytowania
Studiów Medycznych obejmuje:
• dopłaty do oprocentowania
kredytów na studia medyczne;
• całkowite lub częściowe
umorzenia kredytów na studia
medyczne;
• poręczenia kredytów na studia
medyczne.
Jeśli student przepracuje 10 lat
(w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym
systemie ochrony zdrowia oraz
uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową
bank w całości umorzy kredyt.
Aktualny wykaz priorytetowych
dziedzin medycyny znajduje
się w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z 30 czerwca 2020 r. Decyzję w sprawie umorzenia podejmuje minister właściwy do spraw
zdrowia oraz bank kredytujący.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Mstów

Ruszyła rekrutacja

Jednostka OSP Mstów
Stypendia pomostowe dla maturzystów
doczekała się nowej remizy ze wsi i małych miejscowości
Ochotnicza Straż Pożarna we Mstowie może
się już cieszyć nowym budynkiem
garażowym,
który z pewnością będzie
dobrze służył druhom
ochotnikom i zwiększy
potencjał ratowniczo-gaśniczy jednostki. W tym
roku OSP Mstów świętuje 110-lecie istnienia,
więc nowo powstała inwestycja jest niejako prezentem
od wójta Tomasza Gęsiarza
i Rady Gminy Mstów.

zdj. OSP Mstów

- Przed inwestycją teren przy ul.
Partyzantów w Mstowie był zabudowany jednym parterowym
budynkiem garażowym, niepodpiwniczonym, usytuowanym w narożniku działki. Składał się on
z dwóch brył zróżnicowanych wysokościowo, które były wybudowane w różnych okresach czasu.
Zrealizowany projekt obejmował
rozbudowę budynku w kierunku
północnym o trzy nowe stanowiska garażowe dla samochodów
OSP, nadbudowę ścian kolankowych (wraz z przebudową obiektu
istniejącego) – w dostosowaniu do
nowego układu funkcjonalnego.

zdj. OSP Mstów

W budynku, obok części bojowej,
dodatkowo powstała część magazynowa na sprzęt pożarniczy
oraz socjalno-sanitarna (szatnia,
dyżurka, WC, umywalka, natrysk).
Wybudowana została również
wiata od strony północnej – poinformował Urząd Gminy Mstów.
W ramach inwestycji „Budowa
garaży dla OSP Mstów” rozbudowano budynek, przebudowano
istniejącą część, zamontowano
bramy garażowe, postawiono
wiatę na samochód bojowy, wykonano także izolację pionową fundamentów i ścian oraz instalację
rozprowadzającą wody opadowe.
Ponadto zagospodarowano również teren wokół budynku. Ciekawostką jest, że każde stanowisko
garażowe jest wyposażone w odsysacz spalin, składający się z belki
jezdnej oraz prowadnicy. Przewód
posiada uchwyt z wbudowanym
elektromagnesem do mocowania
zwory, przymocowanej do karoserii samochodu. Przy wyjeździe
z garażu następuje automatyczne
odłączenie ssawy. Spaliny wyprowadzone są nad dach przez wentylator dachowy, umiejscowiony na
podstawie dachowej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa w Częstochowie
zaprasza maturzystów ze wsi
i małych miejscowości, którzy
pochodzącą z niezamożnych
rodzin do udziału w Programie
Stypendiów
Pomostowych. Mogą oni uzyskać pomoc finansową
w wysokości 7000 zł na I rok
studiów.
Rekrutacja do programu przebiega on-line. Wnioski można
składać od 4 lipca do 16 sierpnia
2022 r. W roku akademickim
2022/2023 około 500 studentów otrzyma stypendia pomostowe na I rok studiów, które
wynosi 7000 zł. Środki te wypłacane są studentowi w ratach
przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Kto może aplikować?
O stypendium na I rok studiów
może aplikować każdy maturzysta z 2022 r., który ukończył
liceum, technikum lub szkołę
branżową II stopnia w 2022 roku
i w bieżącym roku szkolnym zdał
dobrze maturę (uzyskując odpowiednią ilość punktów, tzn. min.
100 – zgodnie z algorytmem
przyjętym w regulaminie programu). Ponadto warunkiem
jest oczywiście przyjęcie w roku
akademickim 2022/2023 na
I rok studiów stacjonarnych
w polskich publicznych uczelniach akademickich. Maturzysta
ubiegający się o stypendium
musi ponadto mieszkać na wsi
lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, pochodzić z niezamożnej rodziny (w której dochód
na osobę nie przekracza 2.107 zł
brutto), a ponadto spełnia jeden

Rudniki

Licytacja części terenu
powojskowego lotniska
Urząd Gminy Rudniki poinformował
o
licytacji
komorniczej części terenu powojskowego lotniska Rudniki.
Odbędzie się ona 29 lipca
2022 r. w Sądzie Rejonowym
w Częstochowie. Jak podkreśla samorząd to szansa na
dodatkowe wpływy i nowe
miejsca pracy.
W sprawie tego terenu od
2016 r. prowadzone jest na
wniosek gminy postępowanie
komornicze. Chodzi o zaległości
podatkowe jednego z poprzed-

nich właścicieli. - Przedmiotem
licytacji jest nieruchomość
o łącznej powierzchni 1 714
160 m2 zabudowana infrastrukturą lotniskową w postaci pasa
startowego, dróg kołowania,
placu postojowego oraz budowlami towarzyszącymi. To część
lotniska Rudniki, które od połowy roku 2017 posiada status
lotniska użytku publicznego
o ograniczonej certyfikacji – informuje Urząd Gminy. Wartość
tego terenu została oszacowana
na kwotę 26 748 800 zł. Władze
gminy nie kryją zadowolenia,

z poniższych warunków:
- pochodzi z rodziny (czyli jest
dzieckiem) byłego pracownika
PGR;
- lub był uczestnikiem finałowego
etapu
olimpiad
przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;
- lub jest członkiem rodziny
wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu
dziecka;
- lub ma rekomendację lokalnej
organizacji
pozarządowej
uczestniczącej w bieżącej
edycji programu.
Szczegółowe informacje na
temat kryteriów i aplikowania
o stypendium pomostowe na
I rok studiów znajdują się m.in.
na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
że w końcu przyszłość nieruchomości się wyjaśni. Poza tym
samorząd liczy na to, że nowy
nabywca będzie chciał wykorzystać potencjał gospodarczy
terenu. Być może zrealizowane
zostaną tam inwestycje, które
zapewnią mieszkańcom gminy
nowe miejsca pracy oraz spowodują znaczny wzrost wpływów
z podatków – wówczas samorząd będzie mógł je przeznaczyć na dalszy rozwój i poprawę
jakości życia lokalnej społeczności. Szczegółowe informacje
dotyczące
licytacji
będzie
można znaleźć w obwieszczeniu
komornika sądowego o licytacji
nieruchomości, dostępne będą
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Rędziny oraz opublikowane na stronie internetowej
BIP Gminy Rędziny.

Olsztyn i Janów

Balonowe widowisko nad Jurą
Po raz piąty nad jurajskimi
gminami Olsztyn i Janów
można podziwiać balonowe
widowisko. Zawody rangi
Mistrzostw Polski rozpoczęły się już w czwartek 21
lipca, ale podniebne loty będzie można oglądać aż do
niedzieli.
PROGRAM V JURAJSKICH
ZAWODÓW BALONOWYCH

Piątek, 22 lipca
■ godz. 5:30 Lot z Olsztyna
■ godz. 18:00 Piknik Balonowy na błoniach przy
restauracji Spichlerz
w Olsztynie. Koncert
zespołu CIZZZ BIG BAND,
loty balonem na uwięzi,
atrakcje dla dzieci
■ godz. 19:30 Lot z Olsztyna
■ godz. 21:00 Nocny pokaz

świecących balonów –
Olsztyn
Sobota, 23 lipca

■ godz. 5:30 Lot z Olsztyna
■ godz. 18:00 Piknik balo-

nowy na błoniach przy
hotelu Kmicic w Złotym
Potoku: wesołe miasteczko,
gastronomia, atrakcje dla
dzieci, lody balonem na
uwięzi
■ godz. 19:30 Lot ze Złotego
Potoku
■ godz. 21:00 Nocny pokaz
świecących balonów – Złoty
Potok
Niedziela, 24 lipca
■ godz. 5:30 Lot ze Złotego
Potoku
■ godz. 12:00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
– Olsztyn

Weź udział w konkursie fotograficznym „Balonowa Jura
Janów-Olsztyn 2022”.
Prace konkursowe należy wykonać podczas V Jurajskich Zawodów Balonowych w lotach
balonami na ogrzane powietrze. Termin nadsyłania prac to
12 sierpnia 2022 r. Do udziału
w konkursie zaprasza Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie wraz z partnerami
- Gminą Janów oraz Miastem
i Gminą Olsztyn. Pula nagród
dla zwycięzców to 2500 zł. Komisarzem konkursu jest artysta
fotografik Sławomir Jodłowski
- ROK Częstochowa – kontakt e-mail: jodlowski@rok.
czestochowa.pl Szczegółowe
informacje znajdują się na rok.
czestochowa.pl; balonowajura.
pl; janow.pl i olsztyn-jurajski.pl
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Czyste Powietrze Plus

Nowa odsłona programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych to cel ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze. Od
15 lipca 2022 roku funkcjonuje on w nowej odsłonie – dofinansowanie można
teraz otrzymać przed zakończeniem inwestycji.
Dzięki programowi osoby fizyczne mogą otrzymać bezzwrotne dotacje i pożyczki na
ocieplenie swoich domów, a także m.in. na zakup nowoczesnych kotłów, pomp ciepła czy
montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła.
DLA KOGO?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
NA CO?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych
prac termomodernizacyjnych budynku.
ILE?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu
dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego
poziomu dofinansowania.
NA JAKIE PROJEKTY?
Wsparcie finansowe można otrzymać na:
• wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające
wymagania Programu,
• instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

WAŻNE! Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty
poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wnioski o dofinansowanie można składać w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej.

Jak złożyć wniosek przez Internet?
Co musisz przygotować?
• Dane do logowania do profilu zaufanego.
• Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię
upoważnia do podwyższonego dofinansowania.
• W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego
prawo własności tego domu.
• W przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
• W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z
danymi oraz podpisem małżonka.
INSTRUKCJA KROK PO KROKU
Krok 1. Wejdź na rządowy portal gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko, a potem
opcja „Skorzystaj z programu Czyste powietrze”).
Krok 2. Kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK. Przeniesiesz się na gwd.nfosigw.gov.pl.
Krok 3. Zaloguj/Zarejestruj się za pomocą login.gov.pl. Przeniesiesz się na stronę
login.gov.pl.
Krok 4. Wybierz sposób logowania.
Krok 5. Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.
Krok 6. Sprawdź wypełniony wniosek.
Krok 7. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.
Krok 8. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu
kwalifikowanego.
Krok 9. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami. Potwierdzenie złożenia wniosku
otrzymasz na e-mail.
■ Paula Nogaj
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Prefinansowanie

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w Urzędzie?
Dla wniosków o dofinansowanie (bez prefinansowania):
Najpierw musisz wypełnić wniosek w pdf i umieścić go
na Portalu Beneficjenta właściwego WFOŚiGW, musisz go wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć. Żeby to
się udało, skorzystaj z kilku prostych kroków:
1. Zaloguj się na swoje konto w Portalu Beneficjenta.
2.   Pobierz edytowalny formularz PDF wniosku. Nie
drukuj go przed wypełnieniem.
3. Wypełnij wniosek.
4. Zweryfikuj wypełniony wniosek.
5. Złóż wypełniony elektronicznie wniosek na skrzynkę
podawczą Portalu Beneficjenta.
6. Wydrukuj wniosek.
7. Dołącz wymagane załączniki.
8. Podpisz wniosek.
9. Złóż wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź
kurierem do właściwego WFOŚiGW jego oddziału lub
gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

Dla wniosków o dofinansowanie z prefinansowaniem:
1. Najpierw musisz wypełnić wniosek w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie
internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl, następnie
musisz go wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć. Żeby
to się udało, skorzystaj z kilku prostych kroków:
2. Utwórz konto i zaloguj się na stronie internetowej
https://gwd.nfosigw.gov.pl
3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie zgodnie z instrukcją (dostępna poniżej w zakładce „Dokumenty
programowe” dostępne od 15.07.2022 r.)
4. Zweryfikuj wypełniony wniosek.
5. Wydrukuj wniosek.
6. Dołącz wymagane załączniki.
7. Podpisz wniosek.
8. Złóż wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź
kurierem do właściwego WFOŚiGW, jego oddziału lub
gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

Jakie warunki musi spełniać osoba fizyczna,
aby skorzystać z dofinansowania?
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste
Powietrze może złożyć osoba fizyczna, która:
• jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
oraz spełnia kryterium dochodowe:
• ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł możliwa wyłącznie dotacja (bez prefinansowania)
- wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie,
lub
• ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w
przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
•
1564zł – jeżeli mieszka z kimś,
•
2189 zł – jeżeli mieszka sama.
Dodatkowo, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą przychód takiej osoby nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę – wtedy może starać
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się o podwyższone dofinansowanie,
lub
• ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w
przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
•
900 zł – jeżeli mieszka z kimś,
• 1 260 zł – jeżeli mieszka sama
lub
• ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone
w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku
oraz okresu, na który został przyznany.
Dodatkowo, jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą - jej przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę – wtedy może starać
się o najwyższy poziom dofinansowania.

Prefinansowanie będzie mogło
być wypłacone na podstawie
umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem
uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu
dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:
• programem,
• wzorem formularza wniosku
o dofinansowanie w formie
dotacji z prefinansowaniem
wraz instrukcją wypełniania,
• Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach
Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”.
Warunki dotacji
z prefinansowaniem
Możliwość
finansowania
przedsięwzięć
rozpoczętych
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie.
• Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona
została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy
od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie.
• Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem

(UWAGA! osobny wzór
wniosku).
• Wymagane jest załączenie
do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy
z wykonawcą na realizację
określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że
możliwe jest zawarcie nie
więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki
z przysługującej dotacji
przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
• Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz
Beneficjenta na rachunek
wykonawcy w ciągu 14 dni od
daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem
lecz nie wcześniej niż 14 dni
przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
• Pozostałe środki należnej
dotacji będą wypłacane na
podstawie
przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do
wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Informacje na temat Programu „Czyste powietrze” można uzyskać m.in. w punkcie konsultacyjnym WFOŚiGW w Częstochowie. Po pomoc możemy zgłosić się do punktu przy ul. Jana
III Sobieskiego 7 (czynny w dni robocze w godzinach od 9:00
do 14:00).
Uruchomiona została także ogólnopolska infolinia dotycząca
tego programu po nr tel. 22 340 40 80. Działa ona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 Wszelkie pytania możemy również kierować na email:
czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl
■ Paula Nogaj

CEMEX

Cement o obniżonym śladzie
węglowym na Twojej budowie
Chcesz budować ekologicznie?
Możesz korzystać z niskoemisyjnych cementów workowanych
Vertua® – nowych produktów
w ofercie CEMEX, stworzonych
z myślą o środowisku.
Vertua® to marka niskoemisyjnych produktów oferowanych
przez CEMEX na całym świecie.
W portfolio CEMEX Polska dostępne są betony, domieszki
i cementy luzem z rodziny produktów Vertua®. Od niedawna
polscy klienci mogą także korzystać z niskoemisyjnych cementów
workowanych:
• Vertua® Ultra CEM II/B-M
(S-V) 42,5 R – to wytwarzany
w Cementowni Chełm cement
portlandzki wieloskładnikowy.
Dzięki odpowiednio dobranej
proporcji klinkieru i składników głównych nieklinkierowych, łączy zalety cementów
żużlowych i popiołowych oraz
cementów
czystoklinkierowych. Cement workowany
Vertua® Ultra cechuje się wysoką wytrzymałością wczesną

i obniżoną emisją CO2. Znajduje zastosowanie przede
wszystkim w podbudowach
i stabilizacji pod nawierzchnie
z betonu czy w elementach
konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków.
• Vertua® Plus CEM II/A-LL 42,5
R - NA – to cement portlandzki
wapienny, produkowany w Cementowni Rudniki. Stanowi
optymalny wybór w przypadku
zastosowań, do których standardowo wykorzystywane są
cementy
czystoklinkierowe,
w tym do prac budowlanych
i remontowych wymagających
wysokich wytrzymałości wczesnych, wspomagających tempo
prac. To zasługa odpowiedniej
proporcji składników i wysokowydajnych aktywatorów.
- Wdrożenie cementu workowanego Vertua® to powód do
satysfakcji. To zupełnie nowe
spojrzenie na produkcję cementu.
Udało nam się stworzyć produkt
o obniżonym śladzie węglowym
oraz o bardzo dobrych parame-

trach technicznych. Wielu moich
klientów, którzy mieli już okazję
pracować na cemencie Vertua®,
pozytywnie oceniło jego właściwości. – Marcin Błoch, Sales Team
Manager w CEMEX Polska.
Dzięki wieloletnim pracom badawczym, wspomniane cementy
z powodzeniem zastępują produkty wysokoklinkierowe, a jednocześnie w znacznie mniejszym
stopniu wpływają na środowisko.
Redukcja emisji CO2 w procesie
ich produkcji wynosi od 20 aż do
70 procent w porównaniu z globalną średnią wielkością emisji
CO2 dla cementów portlandzkich
typu CEM I (wg danych Global Cement and Concrete Association).
– Nowe cementy Vertua® to
dowód na to, że stosowanie
rozwiązań przyjaznych dla środowiska nie musi oznaczać kompromisów w zakresie jakości.
Doskonałe właściwości naszych
nowych produktów zostały potwierdzone podczas testów prowadzonych przez wykonawców
– mówi Rafał Gajewski, Dyrektor
Pionu Handlowego w CEMEX

Polska.
CEMEX nieustannie wzbogaca
swoją ofertę o produkty nisko
emisyjne, realizując firmową
strategię „Future in Action”.
Firma wyznacza w ten sposób

trendy dla branży materiałów
budowlanych w Polsce, budując
świadomość ekologiczną i wyznaczając nowe, zrównoważone
kierunki rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej o cementach workowanych Vertua®?
Zapraszamy do kontaktu:

tel. 800 700 077, email: cok@e-cemex.pl,
www.cemex.pl/cement-produkty-workowane

■ Materiały prasowe CEMEX
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505 193 013
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REKUPERACJA

www.inergis.pl
CZĘSTOCHOWA, ul. Kisielewskiego 18/28 B, +48 34 366 91 18, biuro@inergis.pl
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Dodatkowe pieniądze

Wsparcie dla gmin zaangażowanych w program
rząd. W ramach tzw. pakietu
zachęt dla gmin, samorządy
zyskają na kolejny rok 35 tysięcy złotych.

Gminy, które są zaangażowane
w prowadzony przez Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej program priorytetowy „Czyste Powietrze” są
i będą w dalszym ciągu wspierane finansowo – podkreśla

Dodatkowe pieniądze przekazane zostaną prowadzonym przez
samorządy Punktom konsultacyj-

no-informacyjnym na realizację
działań edukacyjnych, informacyjnych i organizacyjnych, skierowanych do mieszkańców w celu
poprawy jakości powietrza na
terenie ich „małych ojczyzn”.
Do programu mogą się zgłaszać
wszystkie gminy w Polsce – bez

Nowoczesne
systemy grzewcze
i klimatyzacyjne
POMPY CIEPŁA
KOTŁY GAZOWE
KLIMATYZACJE
FOTOWOLTAIKA
INSTALACJE HYDRAULICZNE
SERWIS

profesjonalni
kreatywni w rozwiązaniach

tel. 574 674 774
www.ergo-term.pl

gwarancja do 36 miesięcy
kompleksowe rozwiązania
serwis

wyjątku. Większość samorządów
jest już zaangażowana w działania. - Warunkiem skorzystania
z zachęt dla gmin jest tylko pisemne zgłoszenie samorządu do
właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
oraz zawarcie porozumienia lub
aneksu do już wcześniej podpisanego porozumienia. Wzory dokumentów, które można składać
do WFOŚiGW dostępne są na
stronie https://czystepowietrze.
gov.pl/dla-gmin/ w materiałach
„do pobrania”. Ostateczny termin
na zawarcie porozumienia lub
aneksu na nowych zasadach
upłynie 30 września 2022 r.
Warto podjąć decyzję już teraz,
gdyż po tej dacie zawieranie porozumień nie będzie możliwe –
podkreśla WFOŚiGW.
Pakiet zachęt dla gmin
Porozumienia z gminami są podpisywane przez Wojewódzkie
Fundusze od lipca 2019 roku. Aby
usprawnić kooperację, od 1 marca
2021 r. wprowadzono specjalne
zachęty dla gmin, które – poprzez podpisanie porozumienia
lub aneksu w związku z realizacją
programu „Czyste Powietrze –
uzyskują wsparcie finansowe na
pokrycie kosztów ponoszonych
przez samorząd. - Zachęty oparto
o trzy podstawowe elementy:
dofinansowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w wysokości 30 tys. zł w ciągu roku,
zwrot poniesionych kosztów za
złożone wnioski przy udziale
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gminy (odpowiednio od 50 do 150
zł za złożony wniosek), jak również specjalną pomoc finansową
(w łącznej kwocie 16 mln zł do
podziału), która wynika z pozycji
w dorocznym rankingu prezentującym liczbę wniosków składanych przez poszczególne gminy
– wyjaśnia Fundusz. Od II kwartału 2022 roku zwiększono na
kolejny rok kwotę za prowadzenie
punktu konsultacyjo-finansowego
do 35 tys. zł. Wprowadzono również pozytywne zmiany dotyczące
współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z WFOŚiGW. Są
to m.in. uproszczenia sposobu
rozliczania i wypłacania środków
finansowych, a także większa
przejrzystość zasad realizacji
działań wspierających mieszkańców w procesie aplikacji
i rozliczenia inwestycji w ramach
programu „Czyste Powietrze”.
– Staramy się maksymalnie
upraszczać współpracę i jednocześnie oferować skuteczne narzędzia wsparcia, które pomogą
właścicielom domów jednorodzinnych w składaniu kompletnych
i poprawnych wniosków o dofinansowanie – podkreśla Przemysław Ligenza, prezes Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. – Zaangażowanie gminy w realizację programu „Czyste Powietrze” wpływa
na jego efektywność i zarazem
pozwala na sprawniejszą obsługę
wniosków, które dzięki udzielonemu wsparciu są dobrze przygotowane. Zachęcamy wszystkie
gminy do współpracy w ramach
programu „Czyste Powietrze”.
Wspólne działania rządu, instytucji rządowych i władz samorządowych to najlepsza recepta na
uzyskanie wyraźnej poprawy jakości powietrza na terenie małych
ojczyzn, a w konsekwencji w całej
Polsce – dodaje szef NFOŚiGW.
■ Paula Nogaj
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budownictwo

budownictwo
Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji
dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego
poziomu dofinansowania
1. Przedsięwzięcie obejmujące
demontaż nieefektywnego źródła
ciepła na paliwo stałe oraz:
- zakup i montaż źródła ciepła do
celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
- zakup i montaż kotłowni gazowej.
Dodatkowo mogą być wykonane
(dopuszcza się wybór więcej niż
jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż
nowej instalacji centralnego
ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy
ciepła wyłącznie do cwu),
- zakup i montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznej,
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia prze-

gród budowlanych, okien, drzwi
zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny
(pod
warunkiem
wykonania ocieplenia przegród
budowlanych), dokumentacja
projektowa, ekspertyzy
Maksymalna kwota dotacji:
Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej: 32 000, 00 zł
Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną: 37 000,00 zł
2. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a
obejmujące (dopuszcza się wybór
więcej niż jednego elementu z za-

kresu):
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi
zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:
audytu energetycznego (pod
warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Maksymalna kwota dotacji:
Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej: 15 000, 00 zł
Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną: nie dotyczy
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji
dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu
dofinansowania
1. Przedsięwzięcie obejmujące
demontaż nieefektywnego źródła
ciepła na paliwo stałe oraz zakup i
montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy
ciepła do celów ogrzewania lub
ogrzewania i cwu. Dodatkowo
mogą być wykonane (dopuszcza
się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż
nowej instalacji centralnego
ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
- zakup i montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznej,
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi
zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny
(pod
warunkiem
wykonania ocieplenia przegród
budowlanych), dokumentacja
projektowa, ekspertyzy.
Maksymalna kwota dotacji:
Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej: 25 000,00 zł
Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną: 30 000,00 zł
2. Przedsięwzięcie obejmujące
demontaż
nieefektywnego
źródła ciepła na paliwo stałe
oraz:
- zakup i montaż innego źródła
ciepła niż wymienione w pkt 1
(powyżej) do celów ogrzewania
lub ogrzewania i cwu albo
- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika
2 do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane
(dopuszcza się wybór więcej niż
jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż

nowej instalacji centralnego
ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy
ciepła wyłącznie do cwu)
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, - zakup
i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi
zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny
(pod
warunkiem
wykonania ocieplenia przegród
budowlanych), dokumentacja
projektowa, ekspertyzy.
Maksymalna kwota dotacji:
Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej: 20 000,00 zł
Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną: 25 000, 00 zł
3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a
obejmujące (dopuszcza się wybór
więcej niż jednego elementu z zakresu):
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi
zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:
audytu energetycznego (pod
warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Maksymalna kwota dotacji:
Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej :10 000,00 zł
Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną: Nie dotyczy
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kryminalne newsy
Gwoździany

Samochód wypadł z drogi
i dachował. Dwie osoby
poszkodowane
W środę 20 lipca w miejscowości Gwoździany doszło do
wypadku
drogowego,
w którym ucierpiały dwie
osoby. Według świadków
zdarzenia samochód osobowy wypadł z drogi
i dachował. Poszkodowani
zostali przewiezieni do szpitala. Przyczyny i okoliczności
wypadku są wyjaśniane
przez lublinieckich policjantów.
–
20 lipca, krótko przed
godziną 6:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu
otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze
krajowej numer 46, w rejonie miejscowości Gwoździany. Według świadków
zdarzenia samochód osobowy miał
wypaść z drogi i dachować. Na miejsce
natychmiast skierowany został patrol
lublinieckiej “drogówki”. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika,
że przyczyną groźnie wyglądającego
zdarzenia mogło być zaśnięcie za kierownicą. Niestety w wypadku ucierpiał kierujący volkswagenem 30-letni
mieszkaniec powiatu oleskiego oraz
jego pasażerka. Ranni zostali przetransportowani do szpitala w Częstochowie

Częstochowa

Groźny wypadek. Motorowerzysta
trafił do szpitala
Na
skrzyżowaniu
ulicy
Obrońców Westerplatte
z ulicą Kisielewskiego o godz.
5:30 20 lipca
doszło do pow a ż n e g o
w y p a d k u ,
w którym poszkodowany
został motorowerzysta. Ze
wstępnych
ustaleń policji
wynika, że jadący samochodem osobowym
66-latek przejeżdżając przez skrzyżowanie nie ustąpił pierwszeństwa,
w wyniku czego zderzył się z jadącym
ulicą
Kisielewskiego
51-letnim kierowcą jednośladu. Poszkodowany z obrażeniami twarzy
trafił do szpitala.
–
Ze wstępnych ustaleń, które
na miejscu przeprowadzają policjanci
częstochowskiej drogówki wynika, że
66-letni kierujący samochodem osobowym przejeżdżając przez skrzyżowanie nie ustąpił pierwszeństwa
jadącemu ulicą Kisielewskiego motorowerzyście. Poszkodowany 51-letni
mężczyzna z obrażeniami twarzy trafił
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Rekordzista z promilem

Plaga pijanych rowerzystów
W ręce myszkowskiej policji w miniony
wtorek 19 lipca wpadło czterech pijanych rowerzystów. Niechlubny rekordzista miał
w organizmie promil alkoholu. Cyklistów
spotkały surowe konsekwencje – mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego nałożyli
na nich wysokie mandaty karne. Przypomnijmy, że obecnie wysokość mandatu za
kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości
– powyżej 0,5 promila – wynosi 2500 zł.
–
Mężczyźni w wieku 26, 31, 51 i 74 lat
jechali na rowerach pod wpływem alkoholu.
Pierwszy z nich “wpadł” na ulicy Orzeszkowej
w Myszkowie, a następny na myszkowskiej
ulicy Sikorskiego. Ten sam patrol mundurowych, tym razem w Poraju skontrolował
kolejnych dwóch nietrzeźwych mężczyzn.
Niechlubny rekordzista miał w organizmie

– poinformował KPP w Lublińcu. Policjanci kolejny raz apelują do wszystkich
użytkowników dróg o rozważną i bezpieczną jazdę! Nadmierna prędkość,
alkohol, a także zmęczenie i brak koncentracji to jedne z najczęstszych przyczyn poważanych zdarzeń na drodze.
Szczególną uwagę na drodze należy
zachować w trakcie trwających upałów,
kiedy nasz organizm szybciej się męczy.
W trasę ruszajmy trzeźwi i wypoczęci.
Warto również zaplanować większą
ilość przerw w podróży, tak by bezpiecznie dojechać do celu. Pamiętajmy,
że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni
za bezpieczeństwo swoje i innych na
drodze.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 22-24 LIPCA 2022

promil alkoholu. W związku z popełnionymi
wykroczeniami wszyscy mężczyźni zostali
ukarani wysokimi mandatami – poinformowała KPP w Myszkowie. -Rowerzysto! Pamiętaj, że jesteś tak samo odpowiedzialny za
bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
ruchu drogowego, jak pieszy i kierujący samochodami – apeluje policja. Przypominamy,
że od 1 stycznia bieżącego roku obowiązują
zmiany w taryfikatorze za wybrane wykroczenia w ruchu drogowym. 2500 złotych –
taka jest obecnie wysokość mandatu karnego
za kierowanie rowerem, znajdując się w stanie
nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila). Zmieniła
się także wysokość grzywny, za kierowanie rowerem znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). Takie zachowanie
może zakończyć się mandatem w wysokości
1000 złotych.

Kłobuck

Kampania na rzecz bezpieczeństwa
motocyklistów
Kłobuccy policjanci wspólnie z Klubem
Motocyklowym “SKL Dragon” przeprowadzili w minioną sobotę działania
profilaktyczne pod nazwą “Stop agresji na
drodze, motocykle są wszędzie!”. W ramach kampanii odbyła się także parada
motocyklowa, na której nie mogło zabraknąć również policyjnych jednośladów.
Kłobucka drogówka podkreśla, że poprawa
bezpieczeństwa, w tym promowanie bezpiecznych zachowań na drodze to jeden z priorytetów – zwłaszcza w sezonie urlopowym,
który sprzyja wyjazdom. – Wraz z nasileniem
ruchu, wzrasta niebezpieczeństwo wypadku.
Często kierowcy, zapominają o zagrożeniach, jakie mogą stwarzać dla siebie i innych
uczestników ruchu. Do wypadków najczęściej
dochodzi przez nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie lub nieustąpienie
pierwszeństwa. Niestety w ostatnich dniach

na terenie powiatu kłobuckiego doszło do wypadków drogowych z udziałem motocyklistów
i rowerzystów. Jeden z nich był śmiertelny
– poinformowała KPP w Kłobucku. W minioną sobotę policjanci z ruchu drogowego
wraz z Klubem Motocyklowym “SKL Dragon”
przeprowadzili działania profilaktyczne pod
nazwą “Stop agresji na drodze, motocykle
są wszędzie!”. Kampania była połączona z „V
Smoczym Zlotem Motocyklowym”. Nie zabrakło również policyjnych motocykli. Kłobucka drogówka pilotowała przejazd dużej
grupy motocykli od miejscowości Zawady aż
do kłobuckiego rynku. Policjanci podczas spotkania pasjonatów motocykli przypomnieli
podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. W szczególności apelowali, aby
unikali oni brawurowej i niebezpiecznej jazdy
oraz stosowali się do ograniczeń prędkości,
zwłaszcza na terenie zabudowanym.

Policjanci o bezpieczeństwie

Mundurowi odwiedzili obozy
harcerskie

do szpitala. Na miejscu trwają działania
z udziałem Policji i Straży Pożarnej –
poinformował oficer prasowy Komendy
Miejskiej w Częstochowie. Policja apeluje do uczestników ruchu drogowego
o ostrożność i rozwagę! – Piesi, rowerzyści i motocykliści to tak zwani
niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Oznacza to, że nie są osłonięci
jak kierowcy samochodów karoserią,
nie mają pasów bezpieczeństwa, ani
poduszek powietrznych. Pamiętajmy,
że piesi, rowerzyści i motocykliści są
uczestnikami ruchu – różnica polega na
tym, że wobec rozpędzonych pojazdów
są całkowicie bezbronni. Wypadek z ich
udziałem niesie za sobą niezwykle poważne konsekwencje – podkreślają
mundurowi.

W ramach działań “Bezpieczne wakacje”
częstochowscy policjanci skontrolowali
obozy harcerskie w Pająku i Janowie pod
kątem bezpieczeństwa, a ponadto udzielili opiekunom i harcerzom cennych
wskazówek. Tego typu kontrole będą
przeprowadzane przez mundurowych
wraz z innymi służbami w miejscach wypoczynku aż do końca wakacji.
Policyjna akcja trwa już od trzech tygodni.
Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
jak co roku, zobligowane zostały do kontrolowania obozów harcerskich zorganizowanych
na terenie danego powiatu. Stąd częstochowska policja wspólnie ze Strażą Pożarną,
Nadleśnictwem Herby oraz z pracownikami
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej odwiedzają obozowiska, by sprawdzić
stan bezpieczeństwa oraz czystości i higieny.
Policjanci, razem z innymi służbami, skontrolowali w poniedziałek 18 lipca obóz harcerski
zorganizowany na polanie w okolicach miejscowości Pająk. Wypoczywa tam blisko 170
harcerzy. Taką kontrolę przeprowadzono tego

samego dnia również w obozie harcerskim
w Janowie, gdzie z kolei wypoczywa ponad
200 harcerzy. – Policjanci, leśnicy i strażacy
sprawdzili to miejsce pod kątem dostosowania funkcjonującego obozu do obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze sprawdzili
m.in. zapewnienie drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, zabezpieczenie miejsc
noclegowych i kąpielisk oraz sprawdzili środki
łączności. Wszystko to w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie obozowiska. Rozmawiali o tym jak
zachować się jeżeli burza zastanie nas w lesie,
a opiekunom udzielili kilku cennych wskazówek mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa na terenie obozu. Panie z PSSE
skontrolowały obóz pod kątem zdrowych wakacji, czyli przestrzegania zasad czystości i higieny – informuje KMP w Częstochowie. Od
początku wakacji częstochowscy policjanci
odwiedzili już 8 zorganizowanych obozów
harcerskich a swoje działania będą kontynuować do ich zakończenia.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Warto je mieć w ogrodzie lub na balkonie

Rośliny odstraszające komary i muchy
Wakacje to czas relaksu i odpoczynku, jednak jest coś, co
może nam zepsuć każdy wypoczynek i romantyczny
wieczór. Oczywiście chodzi
o inwazje komarów czy much,
które nie znają umiaru i są dosłownie wszędzie. Zazwyczaj,
gdy pragniemy uchronić się
przed insektami, stosujemy
repelenty, czyli kremy, aerozole i maści, które aplikuje się
bezpośrednio na skórę. My
jednak zachęcamy, abyście do
swych ogrodów czy na balkony
zaprosili
rośliny
odstraszające komary i muchy.
Uwierzcie, że potrafią być one
naprawdę skuteczną bronią.
Co więcej, rośliny te mogą
tworzyć efektowną dekorację
w ogrodzie czy na balkonie.
Poniżej prezentujemy listę
niezwykłych roślin, które skutecznie odstraszą niechciane
owady. Sprawdźcie sami!

ozdobą naszego ogrodu. Jego
drobne listki zawierają dużą ilość
olejków eterycznych, co sprawia,
że owady trzymają się od niego
z daleka. Mirt lubi miejsca nasłonecznione, ale zaciszne, bez
przeciągów. Musimy też pamiętać
o regularnym zraszaniu rośliny.

Bazylia

Kocimiętka
Są takie rośliny, które przyciągają jedne istoty, odstraszając
równocześnie inne. Przykładem
tego jest kocimiętka – uwielbiana
przez koty, a znienawidzona
przez komary. Polecamy szczególnie odmianę Six-Hill Giant,
która nie tylko przepędzi insekty,
ale posiada piękne niebieskie
kwiaty wyrastają z fioletowych
kielichów, które rozmieszczone
są piętrowo na łodygach. Kocimiętka jest dość odporna na
trudne warunki, jeśli zdarza
nam się zapomnieć o podlewaniu, dzielnie to zniesie.
A jeśli macie kota, to sadząc
kocimiętkę sprawicie swojemu
pupilowi frajdę. W przeciwieństwie do owadów kot z pewnością zaprzyjaźni się z tą rośliną.

Mirt
To roślina odstraszająca komary i muchy, a jednocześnie
związana z ciekawą tradycją.
Kiedyś bowiem jej gałązki stanowiły nieodzowny element
ślubnych bukietów i wianków
jako symbol piękna i czystości. W czasie kwitnienia ten
skromny krzew będzie uroczą

Mięta pieprzowa
lub cytrynowa

Zapach bazylii sprawia, że
komary trzymają się z daleka
i niechętnie odwiedzają domy,
w których ustawiono na parapetach doniczki z tą rośliną. Co
więcej, gdy zapewnimy odpowiednią ilość słońca, ochronę
przed wiatrem i regularne podlewanie – odwdzięczy się smacznymi listkami, które możemy
zastosować w naszej kuchni. Polecam, aby bazylię postawić na
parapecie, wtedy jej intensywny
zapach zablokuje owadom dostęp
do naszego domu.

Lawenda

Plektrantus,
czyli komarzyca
Roślina ta skutecznie odstrasza
owady, a zwłaszcza komary. Zawarte w liściach i łodygach olejki
eteryczne sprawiają, że te niewielkie, uciążliwe insekty będą
trzymać się z daleka. Do ich intensywnego wydzielania dochodzi
w trakcie pocierania liści. Komarzyca efektownie prezentuje się
w wiszących donicach na tarasie,
jest łatwa w pielęgnacji i szybko
rośnie. Nie jest zbyt wybredna,
lubi półcień, ale słoneczne stanowiska też jej odpowiadają, choć
wtedy musimy uważać, aby jej liście nie uległy poparzeniu.

kwitnie, kwiaty pojawiają się od
mają do października. Rośliny są
odporne na suszę i szybko się regenerują. Pelargonie doskonale
odnajdują się na tarasie, ale także
jako rośliny pokojowe wprowadzają od razu przyjemny klimat
do każdego wnętrza.

Piękne fioletowe kwiaty to nie
jedyna zaleta lawendy. Jeśli posadzimy ją w ogrodzie, na tarasie
lub balkonie, możemy zniechęcić
owady do odwiedzania naszych
domostw. Zawarte w lawendzie
olejki eteryczne skutecznie odstraszają komary i meszki, równocześnie przyciągając motyle
i pszczoły. Lawenda nie należy do
szczególnie prostych w uprawie.
Wymaga wiedzy oraz troskliwej
pielęgnacji.

Pelargonia
Pelargonia, znana jest ze swoich
właściwości odstraszania komarów, dodatkowo to pięknie
kwitnąca i kolorowa roślina. Pelargonia występuje w wielu kolorach, dzięki czemu z krzaczków
możemy tworzyć urokliwe i efektowne kompozycje. Słodki cytrynowo-różany zapach sprawia,
że uporczywe komary trzymają
się od niej z dala. Dodatkową zaletą pelargonii jest to, że długo

Krzaczki mięty w ogrodzie nie
tylko sprawią, że owady zazwyczaj omijają okna, w których
postawiono doniczki z tymi aromatycznymi ziołami. Miętowe
listki, bogate w oleje eteryczne,
mogą też stać się składnikiem
i ozdobą naszych sałatek czy deserów lub dodatkiem orzeźwiającym do napojów. Roślina jest
prosta w uprawie, możemy ją
hodować w donicach albo bezpośrednio w gruncie. Nie można
zapomnieć też o leczniczych właściwościach rośliny – napary z jej
liści pomogą nam zwalczyć bóle
głowy i brzucha.

Koper włoski
Koper włoski kojarzy nam się
przede wszystkim ze śródziemnomorską kuchnią. Okazuje się
jednak, że przydaje się nie tylko
do przygotowywania posiłków,
a zwłaszcza zup i sosów. Sprawdza
się także jako broń na ugryzienia
komarów. Zawarte w nim olejki
skutecznie odstraszają owady,
dzięki czemu możemy przyjemnie
relaksować się na balkonie lub
ogrodzie. Wystarczy raptem kilka
wielobarwnych, pachnących doniczek, które posłużą równocześnie
jako naturalny repelent oraz kuchenny zapas aromatycznych ziół.

Melisa
Wszyscy wiemy, że ta roślina
ma właściwości uspokajające,
ale nie dla owadów! Dzięki zawartości olejku eterycznego należy do roślin odstraszających
komary i muchy. Melisa pochodzi
z tej samej rodziny co mięta, ma
też podobne do niej liście. Największą popularność roślina
zawdzięcza właściwościom uspokajającym i poprawiającym trawienie. Herbatka z melisy działa
zbawiennie przed snem, jej liście
można też dodawać do orzeźwiających lemoniad oraz lodowoowocowych deserów.
■
■

Oprac. Teresa Szajer
zdjęcia: freepik

nie kupuj - adoptuj!
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Fundacja Psia Duszka

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)
Tel. 694 132 231 email: kontakt@psiaduszka.pl

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

Abra szuka domu. Gotowa aby pobiec w ramiona miłej osoby lub wielu
osób:) Nasza mała dziewczynka jest
ciekawa świata i bardzo wesoła. Na
pewno wniesie dużo radości do nowego domu. Nie wydajemy szczeniąt
do domu z dziećmi poniżej 7 roku
życia. Adopcje tylko do warunków domowych.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

NI

Sonic

C

- piesek, którego wiele dni
próbowano łapać. Koczował w lesie
w Herbach. Tak to ten maluch. Dzięki
naszym kochanym cisiowym spacerowiczom jest już gotowy do adopcji.
Ma jeszcze pewnie braki i lęki, ale na
pewno w warunkach domowych szybciutko się otworzy. Jest bardzo łagodny
i delikatny. Chłopak potrzebuje domu
i człowieka, który da mu coś od siebie.
Z naszej strony zapewniamy pełną
profesjonalną pomoc szkoleniową dla
dzieciaka. Sonic ma około 8 miesięcy,
uwielbia psy i ludzi już trochę też :) Da
się głaskać, brać na ręce i zje wszystko
co mu podsuniesz pod nosek :) Jest jak
miniaturowy Leonberger :) Waży 10 kg.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

RY

Ś

Bryś

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

ma około 5 lat, jest zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany i zaczipowany.
Brysia zabraliśmy ze schroniska
w Szczytach, chłopak nie znał smyczy
i ze strachu próbował straszyć wolontariuszy przez kraty. Niestety miał pecha,
bo nasza dzielna ekipa spacerowa nie
takie przypadki na Cisiu przerabiała.
Teraz obecnie Brysiu dzielnie spaceruje
na smyczy i zaczął wybierać się na akcje
promujące Fundacje w samym centrum
Częstochowy. Brysiu nie narzeka już na
dotyk człowieka i z coraz większą chęcią
szuka z nim kontaktu.
Bryś, jak to każdy ma wybranych przyjaciół dlatego, jeśli miałby zamieszkać
z innym psem, polecamy spacer zapoznawczy. Chociaż musimy wspomnieć,
że powoli przekonuje się chętniej do
większej grupy psiaków. Czy w Twoim
domu znajdziesz miejsce dla Brysia?

Sushi

HI

został odłowiony na terenie
gm. Herby, 3 miesiące temu. Niestety
Sushi już dłużej nie może czekać na
swojego człowieka i postanowił szukać
domu.
Sushi ma 3 lata i jest już gotowy do adopcji, ma wszystkie szczepienia oraz
przeszedł zabieg kastracji, jest też zaczipowany. Chłopak jest energiczny i nudy
z im nie ma. Sushi kocha bardzo ludzi
i jest do każdego przyjaźnie nastawiony,
uwielbia pieszczoty po łebku. Sushi nie
szuka też konfliktu z innymi psami.
Wielkim skrócie Sushi jest młody,
piękny, zdrowy, przyjaźnie nastawiony
do ludzi i zwierząt. Pies ideał, któremu
brak tylko domu!
Psiak przebywa w okolicy Częstochowy.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

AR

S

to jeden z naszych najmłodszych dorosłych podopiecznych.
Psiaczek ma dopiero koło 3 latek,
jest już po kastracji, ma wszystkie
podstawowe szczepienia, jest też
zaczipowany i odrobaczony. Podsumowując jest gotowy na nowy dom.
Chłopak ma około 7 kg, więc zmieści
się w domu rodzinnym, jak i w bloku.
Alpiczek, jak to młody psiak ma masę
energii na zabawy z człowiekiem
i lubi długie spacery. Chłopaka polecamy raczej do aktywnych ludzi.
Alpik raczej woli być jedynakiem, ale
nigdy nic nie jest przesądzone, może
spacer zapoznawczy z Twoim psiakiem?
Warunki domowe są Alpikowi znane,
bo głównie przebywa w domach
tymczasowych i jest w nich bardzo
grzeczny, zachowuje czystość. Alpik
lubi też wieczorem lenistwo przed tv
na kanapie i smyranie po brzuszku,
jak typowy facet ;)

US

S

Alpik

chciałby szybciutko mieć
dom i człowieka, który go bardzo pokocha na długie psie lata. Chłopak wyrośnie na pieska mniejszych rozmiarów
max ok 15 kg. Oddamy to cudo tylko do
warunków domowych i dzieci od 7 roku
życia.

B

AL

PIK

Pokus

RA

SO

choćby zaraz! Maluszek odważnie
kroczy przed siebie i rozgląda za
domem:) Wyrośnie na psiaka około
10-15 kg. Oddamy tylko do warunków domowych i dzieci powyżej
7 roku życia.

US

AB

Hokus odda się w dobre ręce

POK

HOK

US

A

Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym
charakterem i prawie 4 letnim stażem
w naszej Fundacji!
Jest cudna, z wyglądu przypomina
trochę krótkowłosego owczarka niemieckiego, który skurczył się w praniu:)
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny
kontakt z ludźmi, bardzo lubi dwunożnych, jest miła, przyjacielska, chętnie
nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom,
potrafi chodzić na smyczy – stara się
chodzić przy nodze, chętnie spędza czas
z ludźmi. Zna warunki domowe, jednak
zamiast bloków idealny byłby dla niej
dom z ogródkiem:)

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231
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Za prędkość i alkohol, ale nie tylko

motoryzacja
E10 od 2024 r.

Za co można stracić prawo jazdy? Będziemy tankować nowym rodzajem benzyny?
Najczęstszymi powodami utraty
prawa jazdy jest przekroczenie
dopuszczalnej prędkości o 51
km/h w obszarze zabudowanym
lub prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem
alkoholu. To jednak nie jedyne
sytuacje, kiedy policjant bądź
inny funkcjonariusz mają prawo
do zatrzymania prawa jazdy.
W uzasadnionym przypadku
– co to oznacza?
Funkcjonariusz policji może zatrzymać prawo jazdy w sytuacji, gdy
zachodzi uzasadnione podejrzenie
o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, za które można stracić
to uprawnienie. Chodzi przede
wszystkim o wszelkie niebezpieczne
zachowania na drodze, takie jak
jazda z nadmierną prędkością poza
obszarem zabudowanym, stworzenie zagrożenia dla innych uczestników ruchu, ucieczka z wypadku
drogowego czy nawet niezatrzymanie się do kontroli. Procedura wygląda wówczas następująco: sprawa
trafia do sądu, a ten orzeka, czy decyzja policjanta była słuszna. Jeżeli
dojdzie do takiej sytuacji, że prawo
jazdy zostanie odebrane kierowcy
na dłużej niż rok – w celu jego odzyskania będzie on musiał przystąpić
ponownie do egzaminu. Prawo jazdy
może zostać zatrzymane przez mundurowych także po kolizji bądź w sytuacji, kiedy policjanci zaobserwują,
że kierujący wykonuje manewry, mogące świadczyć o tym, że kierowca
nie potrafi jeździć. W przypadku
stwierdzenia nieudolnej jazdy, prawo
jazdy zostanie zatrzymane przez starostę aż do momentu ponownego zaliczenia egzaminu, sprawdzającego
kwalifikacje.
Za nadmierną prędkość
Najczęściej prawo jazdy zatrzymywane jest za przekroczenie
prędkości o minimum 51 km/h
w obszarze zabudowanym. W takiej
sytuacji kierowca traci uprawnienie
na trzy miesiące. Jeżeli pomimo zatrzymanego prawa jazdy, kierowca
zostanie przyłapany na dalszej jeździe, doliczane są do tego okresu
kolejne trzy miesiące. Ponowne zatrzymanie w takiej sytuacji wiązać
się będzie już z całkowitym odebraniem uprawnień. Prawo jazdy
możemy stracić także za nadmierną
prędkość poza obszarem zabudowanym – nawet na autostradzie, czy
na drogach wewnętrznych.
Przez alkohol
Prawo
jazdy
zatrzymywane
jest kierowcom, którzy decydują
się na prowadzenie pojazdu pod
wpływem alkoholu (po przekro-

czeniu limitu 0,2 promila). Wówczas kierujący traci uprawnienie na
okres minimum sześciu miesięcy.
Należy liczyć się także z odebraniem prawa jazdy w sytuacji, gdy
odmówi się badania na trzeźwość.
Co prawda, jeżeli podejrzany o stan
nietrzeźwości kierowca nie zgodzi
się na badanie alkomatem, zostaje
skierowany na badanie krwi, jednak
prawo jazdy i tak musi zostać zatrzymane.

Czy na stacjach wprowadzony
zostanie nowy rodzaj benzyny
o podwyższonym udziale biokomponentów? Takie plany ma
Rada Ministrów. Niebawem
rozpoczną się prace legislacyjne nad tym projektem,
który zakłada, że kierowcy
mogliby tankować nowe paliwo już od 2024 roku.

Przekroczenie limitu punktów
karnych
Na tę chwilę, limit punktów karnych wynosi 24 (dotyczy to kierowców ze stażem dłuższym niż
rok). W sytuacji przekroczenia
limitu, kierującemu wyznaczony
zostaje termin egzaminu sprawdzającego – to tak naprawdę egzamin na prawo jazdy, jednak
funkcjonujący pod inną nazwą).
Jeżeli zostanie zaliczony pozytywnie, uprawnienia są zwracane,
a jeżeli nie – zostają cofnięte. Aby
ponownie je uzyskać, należy odbyć
szkolenie i zdać egzamin. Inaczej
sytuacja wygląda w przypadku
młodszych stażem kierowców (mających prawo jazdy krócej niż rok).
Ich limit punktów wynosi 21. Jeżeli
go przekroczą, uprawnienia zostają
cofnięte – zupełnie jakby kierowca
nigdy nie miał prawa jazdy. Wówczas należy od nowa przejść kurs
i przystąpić do egzaminu.

Rząd zamierza rozpocząć pracę
nad projektem ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz
o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw w związku z wojną na Ukrainie oraz wprowadzaniem przez
UE sankcji. - W tej trudnej sytuacji,
zwłaszcza dla sektora transportu
wartościowe są wszelkie sposoby,
których wdrożenie może ograniczać
fluktuacje cen paliw dla transportu
oraz potrzebę ich importu. Jednym
z proponowanych rozwiązań jest

Za przestępstwo drogowe
bądź trzy istotne wykroczenia
Ta zasada dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prawo jazdy posiadają krócej niż dwa lata. Jeżeli
w tym czasie osoba taka popełni
trzy poważne wykroczenia drogowe bądź jedno przestępstwo
drogowe, jego uprawnienia zostaną
cofnięte automatycznie.

regulacja krajowego sektora biopaliw dla okresu 2023 r. w odniesieniu do możliwości i obowiązków
stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych.
Dodatkowym elementem wymagającym regulacji w przedmiotowym
projekcie, powiązanym z konfliktem
zbrojnym na Ukrainie, jest kwestia
zmniejszenia zależności od importu
surowców kopalnych, zwłaszcza
w kontekście wdrożonego przez
UE szóstego pakietu sankcji, nakładającego embargo na import
ropy naftowej i paliw z Federacji
Rosyjskiej. Rozwiązaniem proponowanym w tym zakresie jest wdrożenie benzyny silnikowej typu E10,
tj. o podwyższonym udziale biokomponentów – informuje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowych w projekcie
Rada Ministrów.

sektora biopaliw w odniesieniu do
obowiązku stosowania biokomponentów dodawanych do paliw
transportowych. Projekt, nad
którym prace mają rozpocząć się
w III kwartale 2022 roku zawiera
przepisy regulujące realizację NCW
w 2023 r., w tym określające minimalny poziom realizacji NCW,
wysokość współczynnika redukcyjnego, poziom obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego, limit
wykorzystania biowęglowodorów
ciekłych oraz biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy
o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych, a także przepisy wdrażające benzynę silnikową E10 od
2024 r. - w tym zmienia się przepisy
dot. obligatoryjnego blendingu dla
benzyn silnikowych oraz zmniejsza
się na 2024 r. minimalny udział biokomponentów zawartych w benzynach silnikowych, uprawniających
do korzystania ze współczynnika
redukcyjnego.

Proponowane rozwiązanie
Rząd proponuje rozwiązanie,
jakim jest regulacja krajowego

Poznaj sposoby

że przednia szyba ma największą
powierzchnię i wpada przez nią do
środka więcej promieni słonecznych, bardziej nagrzewając kabinę.
Kolejnym sposobem na ograniczenie temperatury w samochodzie jest zastosowanie specjalnych
osłon przyciemniających na szyby.
Ponadto przed ruszeniem z miejsca
warto porządnie przewietrzyć
wnętrze samochodu i kontynuować je w trakcie jazdy. Pamiętajmy
jednak, że należy unikać silnych
przeciągów, ponieważ mogą one
doprowadzić do paraliżu mięśni
szyi, twarzy bądź zapalenia ucha.

Jak radzić sobie bez „klimy” w upały?
Od początku wakacji co jakiś czas
napływają do nas fale upałów.
Zdarza się, że słupki pokazują
nawet 40 stopni Celsjusza, a w samochodach te temperatury są
dużo wyższe. Jak radzić sobie
podczas jazdy samochodem,
kiedy nie ma klimatyzacji?
Podczas upałów, w zaparkowanym na słońcu samochodzie
może dochodzić nawet do 60

stopni Celsjusza. Jeżeli więc nasz
pojazd nie jest wyposażony w klimatyzację lub jest ona zepsuta,
możemy mieć w takiej sytuacji
spory problem – nie da się bowiem
w takich warunkach funkcjonować.
Najlepiej więc zacząć zwracać
uwagę na to, gdzie parkujemy. Auto
powinniśmy zostawiać w miejscach zacienionych. Jeżeli takiej
możliwości nie ma, parkujemy je
tyłem do słońca ze względu na to,

Stan zdrowia, wpływający
na jazdę
Zły stan zdrowia to kolejny
powód, który może przesądzić o zatrzymaniu prawa jazdy. Jeżeli policjant ma uzasadnione podejrzenie,
że kierowca kondycja zdrowotna
kierowcy wpływa na jego zdolność
prowadzenia pojazdu, wówczas
może się zdarzyć, że prawo jazdy
zostanie mu zatrzymane do czasu,
gdy uzyska on ponownie pozytywną
opinię lekarza.
Gdy prawo jazdy straci ważność
Termin ważności dokumentu
wygasł albo przekroczony został
w przypadku konkretnych uprawnień? Prawo jazdy może wówczas
zostać zatrzymane do uzyskania
nowego i przedłużenia ważności
uprawnień.

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

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

OLEJE
SAMOCHODOWE

MOTOCYKLOWE

ul. Piastowska 81,
42-202 Częstochowa

WYMIANA OLEJU

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

www.bacart.com.pl
Bacart Centrum Akumulatorów
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Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym

Policyjna mapa działa
na wyobraźnię kierowców
W tym roku prowadzona jest
czwarta edycja projektu „Wypadki drogowe ze skutkiem
śmiertelnym 2022”, której
celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Jak podkreśla policja, w ubiegłych latach akcja ta spotkała
się z pozytywnym odbiorem
społecznym i dużym zainteresowaniem mediów.
Policyjna mapa dostępna jest na
stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach
administrowanych przez jednostki
Policji. Codziennie aktualizowana
jest tam liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym
wraz z informacją o zdarzeniu
(tj. lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dot. liczby ofiar, rodzaju
uczestnika ruchu drogowego oraz
rodzaju zdarzenia) z ostatniej
doby oraz od początku wakacji. Bieżąca aktualizacja mapy, w tym
wizualizacja, ma na celu zwrócenie
uwagi na skalę tragedii do jakich
dochodzi na polskich drogach,
skłonić do refleksji użytkowników
dróg, jak również zachęcić media
do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy
mieć na uwadze, że za każdym
punktem zaznaczonym na tej
mapie, kryje się ludzka tragedia.
Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura,
zlekceważenie senności czy zmę-

czenia mogą być przyczyną tragedii na drodze – przypomina
Komenda Miejskiej Policji w Częstochowie. Od początku wakacji
na mapie odnotowanych zostało
124 wypadków drogowych ze
skutkiem śmiertelnym. Ta liczba w
każdej chwili może ulec zmianie. Po
raz kolejny w promowanie działań
na rzecz bezpieczeństwa ruchu
drogowego, włączyła się firma
Screen Network S.A., która na
ponad 20 tys. ekranach rozmieszczonych w 553 miastach, m.in.:
przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw
i centrach handlowych, wyświetla
mapę z aktualnymi danymi.
Policja apeluje
Wakacje to upragniony i wymarzony czas relaksu, zabawy i aktywności, poprzedzony zazwyczaj
daleką podróżą. Na drogach oraz
w kurortach wypoczynkowych
spodziewać należy się większej
liczby pojazdów, dlatego zapewnienie sprawnego i bezpiecznego
dotarcia do celu będzie najważniejszym zadaniem służb działających na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Policja przypomina, że na bezpieczeństwo
jazdy wpływ ma wiele czynników,
takich jak: stan psychofizyczny
kierowcy, przestrzeganie przepisów przez użytkowników drogi,
zachowanie pasażerów czy stan
techniczny pojazdu. ■ Paula Nogaj

Wybrane samochody na dzień 22 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

76.900 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

139.900 zł

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

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

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

46.900 zł

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

77.900 zł

AUDI A3 1.6 E + LPG, rok prod. 2000,
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,

5.900 zł
14.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT
AUDI Q7 3.0 D, 4x4, rok prod. 2008, kraj., 

serwisowany, F-VAT,

kraj., I-wł., F-VAT,



166.900 zł

MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,

67.800 zł

NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016,

63.900 zł

OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,

18.900 zł

94.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

7.900 zł

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

139.900 zł

BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,
F-VAT,

MAZDA 3 1.6 E, kraj., rok prod. 2003/2004, 

 39.900 zł

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


3.900 zł

129.900 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł

39.900 zł

RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,

52.000 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 26.700 zł

CITROEN C3 1.2 E, rok prod. 2014, 

26.500 zł

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

CITROEN C4 1.6 D, rok prod. 2011, 

25.700 zł

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

19.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

10.800 zł

14.900 zł

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

29.900 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 

15.700 zł
73.000 zł

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



3.900 zł

44.900 zł

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

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

39.700 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010, 

33.900 zł

VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009, 

28.200 zł

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

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

21.900 zł

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

33.900 zł

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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● Przyjmę zużyte telefony komórkowe, tel. 667 499 164

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

● 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

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

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
● Spodnie męskie nowe na 130
cm w pasie, cena: 50 zł.
Tel. 514 277 061
● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955
● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417

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

● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

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

● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 560 307

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

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

● Pianino Calisio,

USŁUGI

● 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

● 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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

sport
„SE QUEDA!” - „ON ZOSTAJE!”
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Exact Systems Norwid

przygotowuje się
Ivi López na dłużej w Rakowie Drużyna
do nowego sezonu
Raków Częstochowa poinformował, że Ivi
López podpisał nowy kontrakt z częstochowskim klubem. Najlepszy piłkarz PKO
BP Ekstraklasy poprzedniego sezonu
zgodnie z umową będzie reprezentował
czerwono-niebieskie barwy do 30 czerwca
2026 roku.
Hiszpan ma 28 lat. Swoją grę w Rakowie
rozpoczął we wrześniu 2020 roku, stając się
wiodącym zawodnikiem w drużynie. Dotychczas rozegrał w czerwono-niebieskich barwach 78 występów, zdobywając 35 bramek.
Wraz z zespołem w ostatnich dwóch sezonach
dwukrotnie świętował Puchar oraz Superpuchar Polski, a także wicemistrzostwo kraju.
W pierwszym, premierowym sezonie podbił
serca kibiców, strzelając 13 goli i znacząco
przyczynił się do sukcesów Rakowa. W sezonie
2021/2022 został ogłoszony królem strzelców
PKO BP Ekstraklasy. Zdobył w nim wówczas
20 bramek. Podczas Gali Ekstraklasy został
zdobywcą trzech nagród jako Piłkarz Sezonu,
Pomocnik Sezonu, a także Król Strzelców. - Jestem tutaj bardzo szczęśliwy i dobrze trakto-

Drużyna Exact Systems Norwid
Częstochowa rozpoczęła już przygotowania do sezonu 2022/2023
w rozgrywkach Tauron 1. Ligi.
Pierwszy trening w hali przy Jasnogórskiej 8 odbył się 18 lipca.
fot. Jakub Ziemianin
(Raków Częstochowa)

wany, więc cieszę się z przedłużenia kontraktu.
Tutaj dobrze się bawię, czerpię z tego satysfakcję i wygrywam tytuły. Myślę, że to jedne
z najlepszych lat. Będzie to już trzeci i miejmy
nadzieję, równie udany rok jak poprzedni mówi Ivi López. - Bardzo cieszymy się, że udało
nam się zatrzymać zawodników będących liderami nie tylko drużyny, ale też całej ligi. Takim
piłkarzem na pewno jest Ivi. Chcemy zbudować
zespół, który będzie w stanie rywalizować
o najwyższe cele i przyniesie dużo radości kibicom. Dzięki determinacji całego klubu dziś
wykonaliśmy ku temu duży krok - mówi Robert
Graf, dyrektor sportowy Rakowa.

Zespół prowadzony przez trenera Piotra Gruszkę powrócił do
treningów po wakacyjnej przerwie.
Przed pierwszymi zajęciami w hali
przy Jasnogórskiej 8 zawodnicy
przeszli szczegółowe badania lekarskie w Centrum Medycznym „Klara”.
Odbyli także jednostkę treningową
w siłowni Calypso. W inaugurującym
sezon przygotowawczy treningu wzięli
udział niemal wszyscy siatkarze Norwida. - W Częstochowie, zabrakło

jedynie środkowego Beau Grahama
oraz rozgrywającego Damiana Bilińskiego. Pierwszy wraz z kadrą narodową Australii przygotowuję się do
turnieju barażowego FIVB Challenger
Cup, który wyłoni ostatni zespół przyszłorocznej Ligi Narodów. Gracz z Antypodów dołączy do Norwida 17-ego
sierpnia. Z kolei Damian Biliński przebywa na zgrupowaniu kadry juniorów
– poinformował klub. W pierwszym
tygodniu przygotowań, siatkarze Exact
Systems Norwid będą budować formę,
korzystając z własnych obiektów
sportowych oraz miejskiego stadionu
lekkoatletycznego. W planach jest następnie wyjazd na tygodniowy obóz
w Szczyrku.

Hit XIII kolejki PGE Ekstraligi

Zielona-energia.com
Włókniarz Częstochowa
– Motor Lublin
To będzie prawdziwy hit XIII kolejki spotkań PGE Ekstraligi.
W niedzielę 24 lipca o godz. 19:15
Włókniarz Częstochowa podejmie
na Arenie zielona-energia.com
obecnego lidera tabeli – drużynę
Motoru Lublin. Zainteresowanie
meczem jest ogromne, więc częstochowski klub spodziewa się
rekordowej frekwencji.
– Już dziś z całą pewnością możemy
napisać, że mecz z Motorem Lublin
będzie nie tylko sportowym świętem
— spotkanie pierwszej oraz drugiej
drużyny w tabeli PGE Ekstraligi, ale

również świętem na trybunach. We
wtorkowe popołudnie przekazaliśmy
do wiadomości kibiców informację,
że na pięć dni przed planowanym
meczem wyprzedało się ponad 8000
biletów (z czego niecały tysiąc dla
gości z Lublina). W momencie pisania
tego tekstu łączna liczba sprzedanych
wejściówek jest znacznie wyższa – poinformował Włókniarz. Jeżeli zatem
planujecie wybrać się na niedzielny
żużel, powinniście mieć na uwadze,
że bilety znikają w błyskawicznym
tempie, więc warto zakupić je jak najszybciej.

Fortuna 1 Liga

Skra Częstochowa
– Chojniczanka Chojnice
Przed Skrą Częstochowa pierwszy
domowy mecz w tym sezonie. Już
w najbliższy piątek 22 lipca o godzinie 18:00 zespół trenera Jakuba
Dziółki rozegra spotkanie 2. kolejki
Fortuna 1 Ligi, w którym zmierzą się
z Chojniczanką Chojnice.
Przypomnijmy, że mecze domowe
częstochowska drużyna rozgrywa na
Stadionie Miejskim w Bełchatowie.
Jak podkreśla klub, mecz z Chojniczanką zapowiada się bardzo interesująco. Piątkowy rywal jest tegorocznym
beniaminkiem zaplecza ekstraklasy,
jednak będzie to przeciwnik trudny
i niewygodny. Skra w miniony piątek
zremisowała z Ruchem Chorzów. Oprawa spotkania, obecność blisko
ośmiu tysięcy kibiców gospodarzy
i pierwszy mecz „Niebieskich” po

powrocie na zaplecze ekstraklasy
sprawiły, iż mieliśmy do czynienia
z wydarzeniem absolutnie wyjątkowym. Piłkarze Skry bardzo dzielnie
i mądrze się bronili, choć nie da się
ukryć, iż rywale stworzyli więcej sytuacji podbramkowych. Cenny punkt
wywieziony z trudnego terenu w Chorzowie może jednak jeszcze bardziej
napędzić i pozytywnie naładować
zawodników Skry przed kolejnymi
spotkaniami – twierdzi klub. Bilety na
piątkowe starcie możecie nabyć poprzez stronę bilety.ks-skra.pl. Koszt
wejściówki wynosi 20 zł, natomiast
cena biletu ulgowego to zaledwie 10
zł. Wejściówki możecie oczywiście
kupić także bezpośrednio przed meczem – w kasie biletowej Stadionu
Miejskiego w Bełchatowie na godzinę
przed rozpoczęciem spotkania.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja:

tel. 696 48 66 80

zapraszamy

