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

tel. 696 48 66 80
Wywiad Życia

Częstochowianka
Małgorzata Mesjasz
zawodniczką AC Milan
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zdrowia została wydłużona
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Jeszcze tylko dwa
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w technikach i liceach

Q s. 5

Sprawdźcie

Jak się wiedzie naszym
parlamentarzystom?
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Fundacja Psia Duszka

Szukasz psa do adopcji?
Dobrze trafiłeś!
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Prawo o ruchu drogowym

Czy należy przepuszczać
ruszający z przystanku
autobus?
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Akcja „Wielka Wyprawa”

Wkręć się w pomaganie!

Lekarze mogą już wpisywać do elektronicznej dokumentacji medycznej
dane o ciąży, ale fakultatywnie, co oznacza, że nie muszą tego robić.
Od 1 października 2022 r. będzie to już jednak obowiązek.

Q s.19

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacje o udzielonych
świadczeniach dla każdego pacjenta są gromadzone w Systemie
Informacji Medycznej. Dzięki
temu powstaje elektroniczna historia wizyt, zdiagnozowanych
chorób oraz zrealizowanych procedur medycznych. Informacje
te mają służyć lekarzom i pracownikom medycznym - przede
wszystkim ułatwiać prawidłowe
diagnozowanie oraz sprawować
opiekę nad pacjentem. Ponadto
dzięki udostępnieniu informacji
o przebytych chorobach mogą
wspomóc konsultację, poprzez
skrócenie czasu trwania wywiadu
lekarskiego.
Zakres zmian

Rozporządzenie
w
sprawie
szczegółowego zakresu danych
zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji
oraz sposobu i terminów przeka-

Poznaj Gminę
Poczesna
O Informacje z gminy

zywania tych danych do Systemu
Informacji Medycznej weszło
w życie 6 lipca 2022 roku. Zgodnie
z nowymi regulacjami lekarze
mogą wprowadzać do rejestru dodatkowe dane, m.in. informacje
o wyrobach medycznych zaimplantowanych, alergiach, grupie krwi,
o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, a także informacje o ciąży.
Jeszcze do 30 września obowiązuje
okres przystosowawczy nowego
prawa – lekarze mogą uzupełniać
w tym zakresie elektroniczną dokumentację, ale fakultatywnie,
czyli nieobowiązkowo.
Dla dobra kobiet

Jak argumentuje Ministerstwo
Zdrowia informacja o ciąży jest
podyktowana względami medycznymi związanymi z udzielaniem świadczeń ratujących życie
w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjentki, ordynowaniem leków - aby uniknąć

przepisania takich, które są niewskazane przy ciąży, ułatwieniami
w zakresie weryfikacji uprawnień
do otrzymania bezpłatnych leków,
a także otrzymaniem świadczenia
poza kolejnością (szybszy dostęp
do świadczeń dla grup uprzywilejowanych np. honorowi krwiodawcy lub kobiety w ciąży).
Kto ma dostęp do tych danych?

Dostęp do informacji dotyczących konkretnego pacjenta automatycznie otrzymuje pracownik
medyczny, który sam wytworzył
dokumentację medyczną lub pracownik, który w tym samym podmiocie kontynuuje leczenie danego
pacjenta. Dostęp ma także lekarz,
pielęgniarka i położna POZ, którzy
zostali wybrani przez danego pacjenta bądź też inni pracownicy
medyczni w przypadku zagrożenia
życia.
■ Paula Nogaj

Poznaj Gminę Blachownia
O Wywiad z burmistrz Blachowni Sylwią Szymańską
O Informacje z gminy
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reklama

aktualności
Wywiad Życia

Częstochowianka Małgorzata
Mesjasz zawodniczką AC Milan
To już oficjalne! Częstochowianka Małgorzata Mesjasz
podpisała kontrakt ze słynnym
klubem AC Milan. Reprezentantka Polski przenosi się do
ligi włoskiej z niemieckiego zespołu Turbine Poczdam.
W mediach już wcześniej spekulowano na temat transferu Małgorzaty
Mesjasz do włoskiej Serie A. Oficjalną
informację o podpisaniu z Polką kontraktu klub AC Milan przedstawił
w niedzielę 24 lipca. Będzie on obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku.
Skontaktowaliśmy się z Małgorzatą,
aby zadać jej kilka pytań na temat
tego wielkiego transferu.
Paula Nogaj: Gdy AC Milan opublikował informację o Twoim transferze,
w środowisku piłkarskim i w ogólnopolskich mediach zawrzało. To niebywały sukces. Jak się z tym czujesz?

Małgorzata Mesjasz: Czułam się dobrze, wiedziałam, że chce spróbować
swoich sił w lidze włoskiej. Jestem jej
bardzo ciekawa, bardzo szybko się
ona rozwija i chce zobaczyć jak się
w niej odnajdę. Czy to będzie sukces
to zobaczymy, przyszłam tutaj z konkretnymi celami i będę dążyć do ich
realizacji z tą drużyną.
PN: Czego się spodziewasz po nowym
klubie?

MM: Mam nadzieje, że w tym klubie
doświadczę profesjonalnego podejścia do piłki kobiecej, bo przecież
mają bardzo dobrą drużynę męską,
z której mogą czerpać doświadczenie
i przekładać na kobiecą piłkę. I oczywiście rozwoju i dobrej atmosfery
w drużynie.

zdj. Paula Duda
LaczyNasPilka.pl

PN: Czy łatwo było podjąć decyzję
o przejściu do AC Milan?

MM: Długo zastanawiałam się nad
zmianą ligi. Wiedziałam, że gra w Bundeslidze bardzo dużo mi dawała. To
dalej jest jedna z najlepszych lig w Europie, ale ja, jako osoba i sportowiec,
potrzebuję nowych wyzwań. To nie
była dla mnie łatwa decyzja. AC Milan
był bardzo zainteresowany moją
osobą i to w dużej mierze zaważyło na
podjęciu tej decyzji.
PN: Jak w praktyce wygląda proces
transferu?

MM: Proces transferu przebiegł
sprawnie - zaczęło się od rozmów,
później poleciałam do Mediolanu, zobaczyć, jak to wszystko wygląda od
środka, przeszłam testy medyczne,
zobaczyłam obiekty i miałam podjąć
decyzję. Wszyscy już wiemy, jaka to
była decyzja i gdzie jestem.
PN: Dziękuję za rozmowę i życzę wielu
sukcesów.
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Powołano specjalną Radę Koordynacyjną

Częstochowa wśród europejskich
samorządów wspierających Charków
Częstochowa
została
jednym z europejskich samorządów, które będą
tworzyć Radę Koordynacyjną Miast Partnerskich
przy merze Charkowa. We
wtorek 26 lipca prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk
uczestniczył w spotkaniu
online, które dotyczyło powołania Rady. Wyraził on
nadzieję, że inicjatywa ta
pozwoli uzgodnić strategie, działania pomocowe
i wsparcie dla potrzebujących
pomocy
miast
w Ukrainie.
- 26 lipca prezydent Krzysztof Matyjaszczyk
uczestniczył w spotkaniu online, które dotyczyło
powołania Rady Koordynacyjnej Miast Partnerskich przy merze Charkowa (jest nim obecnie
Ihor Terekhow). Rada ta ma być instrumentem
współpracy, mającym na celu wymianę doświadczeń i wykorzystanie najlepszych praktyk stosowanych przez samorządy innych państw. Ma
pomagać rozwiązywać problemy na poziomie
lokalnym z udziałem zagranicznych ekspertów.
Rada Koordynacyjna będzie też wspierać
dalszą integrację europejską Ukrainy oraz powojenną odbudowę Charkowa we współpracy
z partnerami zagranicznymi – poinformował
częstochowski magistrat. – Jako Prezydent Częstochowy oraz Przewodniczący Stowarzyszenia
Miast Laureatów Nagrody Europy, w skład którego wchodzą przedstawiciele 82 samorządów
z całej Europy, a którego wiceprzewodniczącym
jest mer Charkowa, wiem jak ważna jest dyskusja w międzynarodowym gronie na temat sytuacji w Ukrainie. Dzięki temu możemy podzielić
się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami
z zarządzania kryzysem wywołanym atakiem
Rosji na Ukrainę. – mówił Krzysztof Matyjaszczyk. – Mam nadzieję, że powołanie Rady Koordynacyjnej Miast Partnerskich pozwoli uzgodnić
strategie, działania pomocowe i wsparcie dla potrzebujących pomocy miast w Ukrainie.
Prezydent Częstochowy przypomniał w trakcie
spotkania, że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, ob-

Fot. Łukasz Kolewiński,
UM Częstochowy

radujące w czerwcu w siedzibie Rady Europy
w Strasburgu, przyjęło „Apel o pokój”, w którym
zaapelowano o przestrzeganie prawa międzynarodowego oraz wezwano do zaprzestania prowadzenia działań wojennych w Ukrainie.
Z samej Częstochowy od początku wojny wysłano wiele transportów ze środkami pierwszej
potrzeby – głównie żywnością, ubraniami, środkami czystości, lekarstwami i zaopatrzeniem
medycznym. Miasto przekazało także pojazdy
– ambulans i 4 autobusy. Samorząd zapewnia
też – z udziałem środków administracji rządowej
– pomoc finansową, informacyjną, edukacyjną,
psychologiczną, a także tymczasowe miejsca
zakwaterowania
ukraińskim
uchodźcom.
Mieszkańcy miasta wspierali i nadal wspierają uchodźców humanitarne, biorąc udział
w zbiórkach, udzielając uchodźcom schronienia
w swoich domach, zapewniając im wyżywienie
oraz pomagając w codziennym życiu.
Udział Częstochowy i innych partnerskich oraz
współpracujących z Charkowem miast w Radzie
Koordynacyjnej jest przejawem solidarności
i wsparcia dla społeczności Charkowa oraz narodu ukraińskiego w tym wyjątkowo trudnym
czasie.
Od wybuchu wojny Charków, drugie co do
wielkości (pod względem liczby mieszkańców)
miasto Ukrainy zmaga się z ciągłymi ostrzałami.
Prawie 150 tys., czyli ponad 10% mieszkańców
miasta straciło swoje domy. Ponadto ucierpiało
468 budynków publicznych, takich jak szkoły,
przedszkola czy placówki medyczne.

Las Aniołowski

Rekreacyjna ścieżka zdrowia
została wydłużona
W ramach Budżetu Obywatelskiego poddano pracom
renowacyjnym rekreacyjną
ścieżkę zdrowia w Lasku
Aniołowskim – została ona
także wydłużona.
Zadanie zgłoszone zostało
w ramach miejskiego Budżetu
Obywatelskiego i zostało zakwalifikowane do realizacji w 2022
roku dzięki głosom mieszkańców.
Jego przedmiotem było wydłużenie istniejącej rekreacyjnej
ścieżki zdrowia, renowacja elementów już
istniejących, a także umieszczenie tabliczek
informacyjno-ostrzegawczych. Wartość prac
opiewała na kwotę niespełna 50 tys. zł, a wy-

Fot. Łukasz Kolewiński,
UM Częstochowy

konawcą prac była firma CIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Prace zleciło
- w imieniu miasta - Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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ZUS przypomina

Jeszcze tylko dwa
miesiące na transakcję
bonem turystycznym
Jesteśmy na półmetku wakacji.
Dotychczas
w województwie śląskim na
486 tys. przyznanych bonów
aktywowano 86 proc.,
z czego 283 tys. bonów zostało
c a ł ko w i c i e
wykorzystanych.
Wciąż
jednak pozostało 69 tys.
bonów nieaktywnych. Należy
się
pospieszyć
z aktywacją i realizacją
świadczenia, ponieważ ważność bonów upływa 30
września.
W całym kraju pozostaje 776
tys. bonów, które jeszcze w ogóle
nie zostały aktywowane. - Łączna
liczba bonów, które czekają
do całkowitego wykorzystania
(nieaktywne, aktywne, ale niewykorzystane i częściowo wykorzystane) w skali ogólnopolskiej
to ponad 2 mln, w woj. śląskim
203 tys. - Warto nie zwlekać
z realizacją transakcji bonami,
bo czas powoli się kończy. Bon
turystyczny ważny jest do końca
września tego roku. Pamiętajmy,
do tego czasu trzeba zrealizować
płatność bonem, natomiast sama
usługa może się odbyć nawet
po tej dacie – przypomina Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego. Przypomnijmy, że bon
turystyczny to
jednorazowe
świadczenie w wysokości 500 zł
na jedno dziecko, a w przypadku
dziecka z niepełnosprawnością
1000 zł. Można nimi płacić za
usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski tylko
do końca września. – Co istotne
sama usługa może się odbyć później, czyli po 30 września, jednak
płatność musi być zrealizowana do
końca września. Warto o tym pamiętać, by nie stracić świadczenia
– podpowiada Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie śląskim. Rodzice
mogą na przykład bonem zapłacić
za pobyt w hotelu, pensjonacie
czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić
zorganizowany wypoczynek, np.
wyjazd dziecka na kolonię, obóz
czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu,
o ile obejmuje ona dwie usługi np.

transport i zwiedzanie.
Gdzie zapłacisz bonem
W całym kraju płatność bonami
przyjmuje ponad 27 tys. podmiotów. Najwięcej zarejestrowanych jest w województwie
pomorskim (ponad 6,6 tys.) i małopolskim (5,5 tys.). I to tutaj trafia
najwięcej środków z bonów turystycznych. W województwie śląskim płatność bonami przyjmuje
1673 podmioty. Do tej pory kwota
zrealizowanych płatności u nich
przekroczyła 127 mln zł.
Lista podmiotów turystycznych,
u których można zapłacić bonem,
jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej – https://bonturystyczny.
polska.travel/lista-podmiotow.
Dla kogo bon?
Co do zasady bon turystyczny
przysługuje rodzicom, którzy mieli
prawo do świadczenia wychowawczego 500+ w momencie wejścia
w życie przepisów o bonie, a także
jeśli nabyli do niego prawo między
19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021
r. Niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego, nawet
jeśli złożyli wniosek o świadczenie
wychowawcze po 31 grudnia
2021 roku. Chodzi o rodziców
dzieci urodzonych w ubiegłym
roku między 1 października a 31
grudnia, którzy wniosek o 500+
złożyli w ciągu trzech miesięcy od
dnia narodzin
Bon tylko na PUE ZUS
- Aktywacja świadczenia odbywa
się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wystarczy,
że po zalogowaniu na swoim
koncie PUE rodzic uzupełni swoje
dane kontaktowe, a następnie
aktywuje bon, otrzymując unikalny 16-cyfrowy numer. Podczas
opłaty bonem należy go podać,
po czym opiekun SMS otrzymuje
indywidualny kod, którym potwierdza transakcję – tłumaczy
rzeczniczka.
W przypadku braku zakładki
Polski Bon Turystyczny na indywidualnym profilu PUE ZUS osoby
uprawnionej, należy złożyć do
Polskiej Organizacji Turystycznej
stosowny wniosek, którego wzór
dostępny jest na stronie internetowej:
https://bonturystyczny.
polska.travel/.

Pani

Annie Pydzińskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie

aktualności
KMP w Częstochowie

Kolejni członkowie grupy przestępczej
zatrzymani
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 zwalczający przestęp-

czość 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.

Książka ukaże się już wkrótce

„Moja Częstochowa. Wspomnienia”
Niebawem ukaże się książka
byłego mieszkańca Częstochowy – Kazimierza Brauna,
który opowiada o swoich
wspomnieniach z lat 19461953. Stanowi ona swoisty
pamiętnik z życia autora, ale
pokazuje również przemiany, jakie zachodziły
w naszym mieście.
O czym opowiada książka
Moje wspomnienia z Częstochowy?
Książka
Moje
wspomnienia z Częstochowy
stanowi swego rodzaju pamiętnik Kazimierza Brauna,
za którego pomocą twórca
dzieli się z czytelnikami swoimi
przeżyciami z lat 1946-1953.
W omawianym okresie jego
ojciec, Juliusz, pełnił funkcję
dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej, był rektorem
Wyższej Szkoły Administracyjno-Handlowej, a także ak-

tywnie uczestniczył w rozwoju
Częstochowy jako „Miasta pod
Jasną Górą”. W tym samym
czasie Kazimierz uczęszczał
najpierw do Szkoły Ćwiczeń, a
następnie do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka
Sienkiewicza, gdzie zdał maturę w 1953 roku. Już wtedy
fascynował go teatr. W rozmowie z Krzysztofem Kołacińskim znany reżyser rzuca nowe
światło na różne wątki jego
życia i losów w tamtym okresie
– a był to najmroczniejszy
okres narzucanego Polsce komunizmu. Rozmówcy sporo
miejsca poświęcają także
skonfrontowaniu
Częstochowy tamtych lat z tym, jak
przedstawia się ona obecnie.
Co się zmieniło? Czy Częstochowa przeszła pozytywną
przemianę? Jak interpretować
niektóre zmiany?

Kilka słów o Kazimierzu Braunie
i Krzysztofie Kołacińskim
Prof. dr hab. Kazimierz Braun jest reżyserem, pisarzem, nauczycielem akademickim. Był dyrektorem Teatru im. J.
Osterwy w Lubinie, a następnie Teatru
Współczesnego we Wrocławiu. Reżyserował, wykładał i publikował w Polsce, a po
wyrzuceniu z pracy w stanie wojennym,
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Irlandii. Jest autorem licznych książek z dziedziny historii teatru oraz poezji, powieści
i dramatów. W Wydawnictwie 3DOM ukazały się jego Wieczorne rozmowy z wnukami w trudnym czasie.
Krzysztof Kołaciński jest dziennikarzem
i politologiem. Publikował w prasie lokalnej, w której koncentrował się na
problemach społecznych i politycznych.
Prowadził relację Marszu Niepodległości
dla środowisk narodowych. Był prowadzącym częstochowskiego klubu „Fronda”.
Od wielu lat związany z rynkiem książki
patriotycznej i katolickiej. Redaktor/prezenter w telewizji internetowej Zakonu
Paulinów „Paulinianum”.

Promocyjne lato na Jurze

Turysto! Skorzystaj z bezpłatnych atrakcji
Związek Gmin Jurajskich oraz
slaskie.travel zachęcają turystów do skorzystania z
bezpłatnych atrakcji, takich
jak zwiedzanie najciekawszych
miejsc z przewodnikiem, zapoznanie się z codzienną pracą
grupy jurajskiej GOPR czy
wspinaczki pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Akcja realizowana jest w sezonie letnim jak w ubiegłym roku
– wówczas cieszyła się dużą popularnością. Ma ona na celu umożliwienie turystom spędzającym lub
planującym spędzić wypoczynek
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej skorzystanie z bezpłatnych
atrakcji ukazujących jej potencjał
oraz możliwości spędzania czasu
wolnego. W ramach akcji turyści

poznają najciekawsze miejsca na
Jurze w asyście przewodnika jurajskiego, zapoznają się z codzienną
pracą grupy jurajskiej GOPR oraz
próbują wspinaczki pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów.
Aby skorzystać z tych atrakcji należy dokonać rezerwacji minimum
3 noclegów w dowolnym obiekcie
noclegowym, zlokalizowanym w
północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej
(dotyczy
Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego
zawierciańskiego, będzińskiego)
w terminie od 15 czerwca do 15
września 2022. Jak informuje
Związek Gmin Jurajskich aktualnie dostępne są jeszcze miejsca
na bezpłatne zajęcia wspinaczkowe oraz wycieczki z przewodnikiem. Jurajscy instruktorzy

wspinaczki zapewniają turystom
możliwość wspinaczki na różnych poziomach zaawansowania.
Uczestnicy są wyposażani w
kompletny sprzęt wspinaczkowy.
Lekcje wspinaczki są prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów z doświadczeniem
w pracy z dziećmi i dorosłymi, co
umożliwia postępy wynikające z
pracy w małej grupie. Szkolenie
dopasowane jest do umiejętności
i doświadczenia uczestników.
Przewodnicy jurajscy zabierają do
najpiękniejszych zakątków Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, takich jak np. Złoty Potok, Zamek
Ogrodzieniec i Gród na górze
Birów, Dolina Wodącej, Zamek
Pilcza. Szczegóły akcji i formularz
rezerwacyjny można znaleźć na
stronie jura.travel.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

aktualności
78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
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W Częstochowie

Uroczystości upamiętniające Miasto zwiększa ilość miejsc
w technikach i liceach
w Częstochowie
W najbliższy poniedziałek 1 sierpnia
w Częstochowie jak
co roku upamiętniona zostanie 78.
rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego. Uroczystości
rozpoczną się mszą
świętą w kościele pw.
Najświętszego
Imienia Maryi o godz.
17:00.
Po
nabożeństwie
uczestniczki i uczestnicy
przemaszerują w aleję
Sienkiewicza, pod Pomnik Nieznanego
Żołnierza, gdzie odbędzie się część oficjalna obchodów. Ich organizatorem jest
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Częstochowie oraz Urząd
Miasta Częstochowy.
W tym roku wydarzeniem towarzyszącym
uroczystościom będzie oznaczenie mogiły śp. Romany Zdziarskiej - Rewskiej tabliczką ,,grób weterana” o godz. 11:00 na
cmentarzu św. Rocha (sektor 71, rząd 2, nr
groby 30). Organizatorem tego wydarzenia
jest Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd
Miasta Częstochowy
- Przy okazji upamiętnienia godziny ,,W”
i 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia o godz. 17.00 zo-

■ zdj. UM Częstochowa

stanie przeprowadzony wojewódzki trening
sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności – informuje częstochowski
magistrat i wyjaśnia - W ramach testu emitowany będzie (głośny test syren) dźwięk
ciągły trwający trzy minuty - oznaczający
odwołanie alarmu.

Plan uroczystości:
17.00 - Uroczysta msza święta w kościele
pw. Najświętszego Imienia Maryi
17.45 - Przemarsz pod Pomnik Nieznanego
Żołnierza w alei Sienkiewicza
18.00 - Rozpoczęcie Uroczystości
18.30 - Złożenie wiązanek kwiatów
18.40 - Zakończenie uroczystości

W piątek 29 lipca ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych do
szkół ponadpodstawowych, którzy
potwierdzili wolę uczęszczania.
Od 1 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca dla tych,
którym nie udało się zakwalifikować do żadnej szkoły. Miasto
zdecydowało się na przygotowanie 246 miejsc dodatkowych.
W tym roku do szkół ponadpodstawowych w Częstochowie aplikowało ponad
4,5 tysiąca uczniów, a progi były rekordowo wysokie. Są tacy absolwenci szkół
podstawowych, którym nigdzie nie udało
się zakwalifikować i stanowią oni dosyć
dużą grupę. Już 18 lipca zwiększono liczbę
klas w najbardziej obleganych szkołach,
biorąc pod uwagę ogromną liczbę młodzieży, która osiągnęła doskonałe wyniki.
– W liceach utworzono 5 dodatkowych oddziałów, czyli 197 miejsc w następujących
szkołach: LO im. J. Słowackiego, IV LO im.
H. Sienkiewicza, V LO im. A. Mickiewicza,
VIII LO Samorządowe, XII LO w Zespole
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego. W technikach utworzono 7 dodatkowych oddziałów, czyli 225
miejsc, w następujących szkołach: Zespół
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego, Zespół Szkół im. Jana
Kochanowskiego, Zespół Szkół Ekono-

micznych, Techniczne Zakłady Naukowe
im. gen. W. Sikorskiego, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. K. Pułaskiego – wyliczał na początku
tygodnia Wydział Edukacji UM.
Jeszcze więcej miejsc
Władze miasta postanowiły zwiększyć
liczbę miejsc w rekrutacji uzupełniającej.
O zakwalifikowaniu ucznia do szkoły na
tym etapie również decydować będzie
liczba punktów. Rozszerzone zostaną
klasy w następujących liceach: I LO im.
J. Słowackiego, V LO im. A. Mickiewicza,
VII LO im. M. Kopernika, VIII Liceum Samorządowym, XII LO w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im.
S. Żeromskiego. Ponadto w VIII Liceum
Samorządowym zostanie utworzona dodatkowa klasa. Liczba miejsca zostanie
zwiększona także we wszystkich technikach, a dodatkowa klasa utworzona zostanie w Zespole Szkół Ekonomicznych.
Łącznie przygotowano 246 dodatkowe
miejsca – 113 w liceach i 133 w technikach. - Pierwotnie przygotowano dla
chętnych 120 oddziałów – w liceach, technikach i szkołach branżowych, czyli 3600
miejsc. Po 18 lipca liczba miejsc w częstochowskich szkołach ponadpodstawowych
zwiększyła się do 4022, a obecnie będzie
to już 4268 miejsc – podsumowuje częstochowski magistrat.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

MATERIAŁ INFORMACYJNY

SILNIEJSZA POLSKA W SILNIEJSZEJ EUROPIE

W ciągu ostatnich 20 lat Polska zmienia się na lepsze w zawrotnym tempie. To kraj będący jednym z najlepszych przykładów, że polityka
spójności wyrównuje szanse, przyspiesza rozwój gospodarczy i buduje dobrobyt całego społeczeństwa. Wystarczy przejść się po dowolnym
polskim mieście, żeby zobaczyć projekty zmieniające życie mieszkańców – od nowoczesnych pociągów na Śląsku po Centrum Solidarności
w Gdańsku. Czy w nadchodzącym dziesięcioleciu Polska będzie w stanie utrzymać to wysokie tempo?
30 czerwca Komisja Europejska zatwierdziła umowę partnerstwa, która określa krajową strategię inwestycyjną Polski w ramach polityki spójności do 2027 r. Pomoże ona kontynuować
proces niwelowania różnic w rozwoju między poszczególnymi
regionami, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości w zarządzaniu europejskimi pieniędzmi oraz zgodności z zapisami
Karty praw podstawowych.
Polska pozostaje największym odbiorcą funduszy UE – to ponad
76 mld euro w ramach polityki spójności na lata 2021–2027, co
statystycznie oznacza około 2000 euro na każdego obywatela
Polski. Krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności oraz
umowa partnerstwa powinny iść w parze z dążeniem Polski do
stopniowego odchodzenia od węgla i przyspieszenia cyfryzacji.
Fundusze dla Polski w ramach polityki spójności będą wspierać transformację ekologiczną kraju i ochronę różnorodności
biologicznej. 21,9 mld euro zostanie zainwestowanych w odnawialne źródła energii i gospodarkę o obiegu zamkniętym
w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Środki te zostaną również przeznaczone na dekarbonizację transportu, inwestycje w kolej, czysty transport publiczny, bezemisyjne paliwa oraz ochronę środowiska. Odejście od paliw kopalnych,
zwłaszcza tych pochodzących z Rosji, jest konieczne nie tylko
ze względu na klimat - to także kwestia bezpieczeństwa Polski
i pozostałych krajów wspólnoty.

Szczególnym wsparciem objęto pięć regionów (województwa:
śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie i małopolskie),
które dotkliwie odczują przejście w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 3,85 mld euro pomoże im w sprawiedliwej
transformacji społecznej i gospodarczej m.in. poprzez wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw, przekwalifikowanie i szkolenie pracowników.

Inne kluczowe filary modernizacji, które otrzymają wsparcie,
to potencjał badawczo-innowacyjny oraz rozwój rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach i sektorze publicznym. 12,9 mld

pakietom działań w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE). W latach 2021–2027 fundusze spójnościowe pozostaną nadal źródłem niezbędnego wsparcia dla
osób uciekających przed rosyjskimi bombami.

ELISA Ferreira, komisarz ds. spójności i reform
euro zostanie przeznaczone na zatrudnienie i środki socjalne,
ze szczególnym uwzględnieniem udziału kobiet w rynku pracy, a także osób niepełnosprawnych i osób ze środowisk migracyjnych, oraz świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi.
Kolejne 3 mld euro skierujemy na wsparcie włączenia społecznego poprzez poprawę jakości i dostępu do usług pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, w tym wsparcie opieki długoterminowej dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością, podstawowej opieki zdrowotnej i usług w zakresie zdrowia psychicznego. Fundusze w ramach polityki spójności pomogą również
w integracji społeczności marginalizowanych, takich jak mniejszość romska, oraz obywateli państw trzecich, w tym Ukraińców uciekających przed wojną.

Polska okazała ogromną solidarność z Ukraińcami poszukującymi bezpieczeństwa i schronienia. Rzesze Polaków udzielających wsparcia sąsiadom stały się inspiracją dla reszty UE. Polityka spójności miała również swój udział w ułatwieniu udzielania uchodźcom natychmiastowej pomocy. Bardzo szybko zapewniliśmy możliwie jak najbardziej elastyczne wsparcie dzięki

Wszystkie dziedziny polityki Unii Europejskiej, w tym polityka
spójności, opierają się na wartościach, na których opiera się nasza wspólnota. Te podstawowe zasady to tolerancja, sprawiedliwość, praworządność, równość szans, różnorodność i niedyskryminacja. Warunkiem wstępnym wypłaty środków w ramach polityki spójności jest zgodność z Kartą praw podstawowych. Umowa partnerstwa z Polską zawiera postanowienia,
zgodnie z którymi fundusze mogą być przekazywane jedynie
tym samorządom lokalnym, które przestrzegają zasad niedyskryminacji. Ponadto Komisja oczekuje, że w latach 2021–2027
władze polskie zapewnią konkretne środki bezpośrednio związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji. To część
naszej wspólnej tożsamości i podstawa odporności naszych demokracji.

W chwili gdy Europa stoi w obliczu kilku nakładających się
na siebie wyzwań: odbudowy po pandemii COVID-19, zmiany
klimatu, napaści Rosji na Ukrainę, wzrostu inflacji i cen energii, najlepszą tarczą jest nasza unia, solidarność i spójność wewnętrzna. Polska jest na pierwszej linii walki z wieloma spośród tych wyzwań, ale może liczyć na najpotężniejsze narzędzie
Europy: na politykę spójności. Wykorzystajmy jej wielką siłę
z korzyścią dla wszystkich obywateli Polski, niezależnie od tego
gdzie mieszkają: w dużych miastach, małych miejscowościach
czy wsi. Naszą wspólną ambicją jest silniejsza Polska w silniejszej Europie.
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Sprawdźcie

Jak się wiedzie naszym parlamentarzystom?
Przedstawiamy Państwu oświadczenia częstochowskich parlamentarzystów. Obowiązek złożenia przez posłów i senatorów oświadczeń majątkowych reguluje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zgodnie z art. 35 są oni zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie
majątkowym do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego (PIT), do dnia złożenia ślubowania, w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu
i Senatu. Co istotne, informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne i można je znaleźć odpowiednio na stronie Sejmu czy Senatu. Zajrzeliśmy więc do oświadczeń posłów i senatorów ziemi częstochowskiej. Sami zobaczcie, jak się wiedzie naszym parlamentarzystom. Sprawdźcie,
czy mają kredyty, jakie mają oszczędności, nieruchomości czy samochody.
Należy wspomnieć, że oświadczenie majątkowe muszą składać
nie tylko parlamentarzyści, ale
również inne trzy grupy osób według oddzielnych ustaw.
Pierwsza
grupa
składająca
oświadczenie majątkowe to:
• osoby na kierowniczych stanowiskach państwowych,
• pracownicy urzędów państwowych, m.in. członkowie
korpusu służby cywilnej na stanowiskach kierowniczych,
• członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
• dyrektor generalny Najwyższej
Izby Kontroli oraz pracownicy
NIK, którzy nadzorują lub wy-

konują czynności kontrolne,
• przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i jego zastępcy,
• prezes i wiceprezesi oraz starsi
radcowie i radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
• prezes, wiceprezes, członek/
członkowie zarządu i skarbnik
banków państwowych,
• pracownicy przedsiębiorstw
państwowych na stanowiskach: dyrektora, zastępcy
oraz głównego księgowego,
• prezes, wiceprezes i członek/
członkowie zarządu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których
udział Skarbu Państwa przekracza 50 procent kapitału

zakładowego lub 50 procent
liczby akcji.
Druga grupa, która składa
oświadczenia majątkowe to:
parlamentarzyści,
samorządowcy, sędziowie, prokuratorzy,
żołnierze, policjanci, funkcjonariusze ABW, AW, CBA, SKW,
SWW, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, pracownicy urzędów skarbowych,
komornicy sądowi.
Trzecia grupa składających
oświadczenia majątkowe to:
samorządowcy na szczeblach
gminy, powiatu i województwa:
radni i członkowie zarządu, wójtowie i ich zastępcy, osoby wydające decyzje w imieniu wójta,
starosty i marszałku, sekretarze,

skarbnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby
zarządzające oraz członkowie
organu zarządzającego gminną/
powiatową/wojewódzką osobą
prawną.
Jeżeli chodzi o posłów i senatorów ich oświadczenia majątkowe dotyczą, zarówno majątku
odrębnego, jak i współwłasności
małżeńskiej. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje:
- o zasobach pieniężnych, nieruchomościach,
uczestnictwie w spółkach cywilnych
lub w osobowych spółkach
handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych,
o nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków
lub komunalnej osoby prawnej,
mieniu, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu, a także
o prowadzonej działalności
gospodarczej i stanowiskach
zajmowanych w spółkach handlowych;
- o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub
zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu oraz
o mieniu ruchomym o wartości
powyżej 10 000 złotych;
- o zobowiązaniach pieniężnych
o wartości powyżej 10 000
złotych, w tym zaciągniętych
kredytach i pożyczkach oraz
warunkach, na jakich zostały
udzielone.

Lidia Burzyńska

Andrzej Gawron

Szymon Giżyński

Izabela Leszczyna

Klub/koło:
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia:
27-08-1964, Rzeki Wielkie
Wykształcenie: wyższe
Ukończona szkoła: Uniwersytet
Śląski, Wydział Nauk Społecznych,
Historia - magister (1990),
Wyższa
Szkoła
Pedagogiczna
w Częstochowie, Fizyka z informatyką (1999) - studia podyplomowe,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Kaliszu, Organizacja
i zarządzanie - menedżer w oświacie
(2001) - studia podyplomowe, Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM”, Oligofrenopedagogika (2007) - studia podyplomowe
Zawód: nauczyciel

Wybrany dnia: 13-10-2019
Lista: Prawo i Sprawiedliwość
Staż parlamentarny: poseł VIII kadencji
Klub/koło:
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia:
06-01-1965, Kochcice
Wykształcenie: wyższe
Ukończona szkoła: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie, Wydział Prawa i Ekonomii,
Administracja - licencjat (2020)
Zawód: przedsiębiorca

Lista: Prawo i Sprawiedliwość
Staż parlamentarny: poseł IV kadencji, poseł V kadencji, poseł VI kadencji, poseł VII kadencji, poseł VIII
kadencji
Klub/koło: Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia:
08-03-1956, Częstochowa
Wykształcenie: wyższe
Ukończona szkoła: Uniwersytet
Śląski, Wydział Filologiczny, Filologia polska - magister (1983)
Zawód: poseł

Lista: Koalicja Obywatelska
Staż parlamentarny: poseł VI kadencji, poseł VII
kadencji, poseł VIII kadencji
Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia:
03-09-1962, Częstochowa
Wykształcenie: wyższe
Ukończona szkoła: Uniwersytet Jagielloński
Kraków, Wydział Filologiczny, Filologia Polska magister (1989),Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Filozofia
i Etyka (1995) - studia podyplomowe, Uniwersytet
Gdański, Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie
(1998) - studia podyplomowe, Instytut Badań
Edukacyjnych w Warszawie, Konstruowanie Programów Nauczania (2001) - studia podyplomowe,
Uniwersytet Jagielloński Kraków, Zarządzanie
Jakością (2005) - studia podyplomowe ,Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Finanse publiczne (2010) - studia podyplomowe
Zawód: nauczyciel

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
• Zasoby pieniężne: 39 373 zł;
Fundusz emerytalny: 188 459 zł;
Papiery wartościowe: nie dotyczy.
Nieruchomości:
• Dom o pow. 170 m kw. (400 tys. zł);
własność;
• Grunty rolne 2,7546 ha. (28 tys. zł);
własność (dochód 608,15 zł);

Dochody:
• uposażenie poselskie: 152 725,24 zł;
• w tym dieta opodatkowana:
5 041,65 zł oraz
• dieta nie opodatkowana:
32 536,40 zł
Mienie ruchome: Suzuki Vitara 2016 r.,
Toyota Yaris 2019 r.

Udziały w spółkach oraz zobowiązań pieniężnych:
nie stwierdzono

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
• Zasoby pieniężne:
9 000 zł- współwłasność małżeńska;
100 euro - współwłasność małżeńska;
• oraz 39 979,12 zł - polisa ubezpieczeniowa na żonę.
Nieruchomości:
• dom o pow. 105 m kw. o wartości
250 000 zł, dom o pow. 100 m kw.
o warości 290 000 zł;
• działka o pow. 0,0955 ha o łącznej
wartosci 540 tys. zł - współwłasność
małżeńska;
• Działka o pow. 0,0089 ha - 4 tys. zł
- własność Andrzeja Gawrona;
• Działka o pow. 0,12880 ha -70 tys. zł
- współwłasność małżeńska;
Dochody:
• Dieta parlamentarna: 37 578, 05zł ;
• w tym dieta opodatkowana 5 041,65
zł oraz
• dieta nie opodatkowana 32 536,40 zł.
Uposażenie poselskie: 134 545,56 zł;
Udziały w spółkach: nie stwierdzono
Mienie ruchome o wartości pow. 10
tys. złotych: Renault Scenic (2009)
Zobowiązania pieniężne:
• PKO BP 14 957,19 zł;
• Kancelaria Sejmu RP 2 550 zł.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
• Zasoby pieniężne: 15000 zł
Nieruchomości:
• Dom o pow. 120 m kw.,
• działka o pow. 295 m kw. o wartosci 450 tys. zł - współwłasność
małżeńska oraz
• mieszkanie o pow. 73,2 m kw
o wartosci 420 tys. zł, w tym 100
tys. zł kredytu - współwłasność
małżeńska.
Dochody:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju: 147 883,27 zł, dodatkowo
9334,17 zł
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego: 16 033,30 zł
• Dieta poselska: 37578,05 zł w tym
dieta opodatkowana 5 041,65 zł
oraz dieta nie opodatkowana 32
536,40 zł
Udziały w spółkach: 78 udziałów
w Gazecie Częstochowskiej na 1245,
co stanowi 6,3% udziałów
Udziały w spółkach oraz zobowiązań pieniężnych: nie stwierdzono

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Zasoby pieniężne: 40 tys. zł
Nieruchomości:
• Mieszkanie o pow. 85 m kw. (400 tys. zł)
- współwłasność małżeńska
Dochody:
• Uposażenie poselskie: 150 439, 20 zł oraz
• dieta poselska: 37 578,05 zł;
• w tym dieta opodatkowana 5 041,65 zł oraz
• dieta nie opodtkowana 32 536,40 zł.
Udziały w spółkach: nie stwierdzono
Mienie ruchome: Seat ATECA (2017)
Zobowiązania pieniężne:
• Kredyt hipoteczny 117 tys. CHF - współwłasność z córką;
• kredyt hipoteczny 105 tys. zł - współspadkobierstwo z mężem);
• kredyt konsumcyjny Volksvagen Bank- 10 tys.
zł oraz
• karta kredytowa - 35 tys. zł.

oświadczenia majątkowe
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Andrzej Szewiński

Mariusz Trepka

Zdzisław Wolski

Lista: Koalicja Obywatelska
Staż parlamentarny: senator VII kadencji, senator VIII kadencji
Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 20-02-1970, Warszawa
Wykształcenie: wyższe
Ukończona szkoła: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny,
Pedagogika z Wychowaniem Fizycznym - magister (1994),
Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Executive MBA (2018) - studia podyplomowe
Zawód: urzędnik

Lista: Prawo i Sprawiedliwość
Staż parlamentarny: poseł VIII kadencji
Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo
i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 06-01-1967,
Myszków
Wykształcenie: wyższe
Ukończona szkoła: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Zarządzanie, Inzynieria produkcji - inżynier
(2009), Politechnika Częstochowska,
Wydział Zarządzania, Zarządzanie, Inżynieria produkcji - magister (2011),
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu O/
Chorzów, Zarządzanie zasobami ludzkimi i promocja JST (2014) - studia podyplomowe
Zawód: inżynier organizacji i planowania
produkcji

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Klub/koło: Koalicyjny Klub Poselski Lewicy (Nowa Lewica, Razem)
Data i miejsce urodzenia: 25-02-1956, Szczawno-Zdrój
Wykształcenie: wyższe
Ukończona szkoła: Śląska Akademia Medyczna, Wydział Lekarski
- lekarz (1980), Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Zarządzania
(2002) - studia podyplomowe, Uniwersytet Śląski, Prawa i Zarządzania (2002) - studia podyplomowe
Zawód: lekarz medycyny

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Zasoby pieniężne:
• 38 000 zł, 49 000 USD, tytuł prawny: majątek odrębny,
spadek
• 1800 Euro- tytuł prawny: majątek odrębny, spadek.
Papiery wartosciowe: Fundusz powierniczy PKO: 11 338,06
zł + 934,18 zł, tytuł prawny: wspólność majątkowa
Nieruchomości:
• Dom o pow. 248 m kw. o wartosci 200 tys. zł + działka o pow.
8793 m kw. o wartości 740 tys. zł - współwłasność 1/6;
• Mieszkanie o pow. 34,14 m kw. o wartości 380 tys. zł
- własność;
• Budynek gospodarczy o pow. 75 m kw. o wartosci 6 tys. zł
- własność 1/6;
• Hala o pow. 240 m kw. o wartosci 34 tys. zł - własność 1/6;
• Dom o pow. 140 m kw. o wartości 36 600 zł - własność 1/6;
• Działka o pow. 6 900 m kw. o wartosci 24 700 zł - własność
1/6;
• Działka o pow. 1 185 m kw. o watosci 80 tys. zł - współwłasność majątkowa;
Dochody:
• Uposażenie poselskie: 117 250,10 zł ;
• w tym dieta poselska: 37 578,05 zł;
• w tym dieta opodatkowana 5 041,65 zł oraz
• dieta nieopodatkowana 32 536,40 zł;
Mienie ruchome o wartości pow. 10 tys. zł:
Peugot 508 (2015)- właśność
Zobowiązania pieniężne: kredyt budowloano- hipoteczny
- 150 000 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 - 41 039,41 zł

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Zasoby pieniężne: 200 tys. zł
Nieruchomości:
• Dom o pow. 112,5 m kw. o wartosci
300 tys. zł - współwłasność majątkowa
• Role o pow. 3,6 ha o wartosci 100 tys.
zł - współwłasność majątkowa
Udziały w spółkach:
72 akcje MFNE Światowit S.A.
Dochody:
• Uposażenie poselskie: 129 275,09 zł;
• oraz dieta poselska: 37 578,05 zł,
w tym
• dieta opodatkowana - 5 041,65 zł oraz
• dieta nieopodatkowana - 32 536,40 zł;
• Przychód z tytułu zwiększonego limitu
na służbowe podróże zagraniczne:
218,59 zł.
Mienie ruchome o wartości pow. 10 tys.
zł: KIA Ceed (2018)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Zasoby pieniężne: 800 000 tys. zł; 1 000 euro
Papiery wartościowe: 500 akcji Pan-Gaz Częstochowa o wartosci
- 500 tys. zł
Nieruchomości:
• Mieszkanie o pow. 73 m kw o wartosci 295 tys. zł - współwłasność małżeńska;
• Mieszkanie o pow. 57,28 m kw. o wartosci 225 tys. zł - współwłasność z małżonkiem i dzieckiem;
• Mieszkanie o pow. 52 m kw. o wartosci 200 tys. zł - współwłasność z małżonkiem i dzieckiem.
Dochody:
Przychodnia lekarska „Księżycowa” oraz Pan-Gaz - udziały o wartości 504 528 zł z tego tytułu uzyskany dochód: 74 076 zł brutto,
Pan -Gaz Częstochowa S.A - uzyskany dochód : 11 521,13 zł .
Nabył od Skarbu Państwa: grunt pod działalność gospodarczą
o pow. 3 167 m kw. o wartosci 126 700 zł oraz budynki pod działalność gospodarczą o pow. 984 m kw. o wartosci 783 900 zł
Wynagrodzenie ze stosunku pracy:
• NZOZ Przychodnia Księżycowa, Kancelaria Sejmu, Pan-Gaz
- łacznie 242 466,24 zł oraz
• Kancelaria Sejmu -5 041,65 zł;
• Emerytura:
• ZUS - 64 708,11 zł,
Dochód z tytułu najmu mieszkania - 3 000 zł
Mienie ruchome o wartości pow. 10 tys. złotych: Nie stwierdzono
Zobowiązania pieniężne:
• Kredyt hipoteczny w wysokości: 496 860 zł;
• do spłaty na dzień 31.12.2021 r. pozostało łącznie 197 931,96 zł;
• w tym udział Zdzisława Wolskiego w zobowiązaniu to ok.
65 977,31 zł.

Ryszard Majer

Wojciech Konieczny

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; Kadencje: X, IX
Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Senator IX i X kadencji.
Data i miejsce urodzenia: 04-08-1971, Częstochowa
Ukończona szkoła: Historia na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (1995 r.), studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie zarządzania i organizacji
pomocy społecznej (2001). W 2014 r. uzyskał stopień doktora w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W latach 1993-97 był dziennikarzem, pracował również w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 1998 r.
został zastępcą dyrektora Wydziału Współpracy Regionalnej i Zagranicznej w Urzędzie Wojewódzkim
w Częstochowie. W okresie 1999-2004 kierował Oddziałem Zamiejscowym Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie; nadzorował m.in. oddłużanie zakładów
opieki zdrowotnej. Od 2004 do 2006 r. był dyrektorem Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych w Częstochowie. W latach 2006-09 zajmował stanowisko dyrektora Śląskiego Centrum Zdrowia
Publicznego w Katowicach, a w 2009 r. był zastępcą wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej
w Katowicach. Od 2009 r. pracuje w Akademii Jana Długosza w Częstochowie, ostatnio na stanowisku
adiunkta. Od 2010 do 2015 r. pracował jako główny specjalista ds. programowych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Częstochowie. W latach 2006-09 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, a w 2009-13 przewodniczył Powiatowej
Radzie Zatrudnienia w Częstochowie. W latach 2006-09 i 2014-15 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego; od 2006 do 2009 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tego sejmiku.
W okresie 2010-14 sprawował mandat radnego Rady Miasta Częstochowy. Od 2009 do 2010 r. był
pierwszym zastępcą prezydenta Częstochowy. Pełni funkcje prezesa Stowarzyszenia Pracy Socjalnej
Auxilio Venire w Częstochowie oraz wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Polskich Pracowników Socjalnych, a społecznie rzecznika praw osób starszych.
W Senacie IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
W Senacie X kadencji jest: wiceprzewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz
członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Kadencje: X
Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Koło Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej
Senator X kadencji.
Data i miejsce urodzenia: 30-09-1970, Częstochowa
W 1995 r. ukończył studia medyczne w Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach. W 2004 roku uzyskał specjalizację w dziedzinie neurologii. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania
w ochronie zdrowia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
W 1995 r. rozpoczął pracę lekarza stażysty w Zespole Opieki Zdrowotnej
nr 2 w Częstochowie, kontynuując przez wiele lat karierę lekarską, aktualnie jako dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jest członkiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
oraz Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. W 2019
r. pełnił funkcję radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. W 2001 r.
zdobył tytuł mistrza Polski lekarzy w koszykówce.
Żonaty, ma dwoje dzieci. W Senacie X kadencji jest: wiceprzewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia. Należy do Polskiej Partii Socjalistycznej.
Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naczelnej PPS.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Zasoby pieniężne: 39 752,48zł; papiery wartościowe o łącznej wartosci 205 tys. zł
Nieruchomości:
• Dom o pow. 260 m kw o wartości 670 tys. zł - współwłasność małżeńska;
• Działka leśna o pow. 0,0899 ha o watości 15 tys.zł - współwłasność małżeńska;
• Działka rolna o pow. 0,0912 ha o wartości 5 200 zł- współwłasność małżeńska;
• Działka rolna o pow. 0,0718 ha o wartości 2 700 zł - współwłasność małżeńska;
Dochody:
• Uposażenie senatorskie: 92 191,40 zł;
• oraz dieta senatorska : 25 980,81 zł;
• wykłady: 3 575 zł;
Mienie ruchome o wartości pow. 10 tys. złotych: Jeep Renegate (2017) oraz
Opel Mokka (2016)
Zobowiązania pieniężne:
Kredyt hipoteczny w wysokości 281 tys. zł, pozostało do spłaty: 172 916,66 zł.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Zasoby pieniężne: waluta polska 82 500 zł, 210 euro
Nieruchomości:
• Dom o pow. 172,4 m kw. z garażami na działce 1,4631 ha o wartości
750 tys. zł - współwłasność małżeńska;
• Udział w domu o pow. około 105 na działce 29 arów o watości 400 tys.
zł - 2/16 udziałów;
• Udział w domu o pow. 72 m kw. na dzialce 0,36 ha o wartości 243 tys.
zł- 2/16 udziałów;
• Działka rolna o pow. 0,54 ha o wartości 15 tys.zł - współwłasność
z osobami trzecimi.
Dochody:
• z tytułu zatrudnienia na stanowisku dyrektora M.S.Z. w Częstochowie
+ dyżury lekarskie 2019 r- 237 177,84 zł;
• Program rodzina 500+ - 6 tys. zł;
• Dieta radnego : 7519,13 zł.
Mienie ruchome o wartości pow. 10 tys. złotych: Mitsubichi
Outlander(2014) oraz kosiarka samobieżna (2019).

■ Opracowanie: Teresa Szajer
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aktualności z gmin

Starosta Częstochowski zaprasza

Stary Kocin

V Powiatowy Festiwal Żniwny Przebudowana droga
oddana do użytku

■ zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Po raz kolejny będzie można
wybrać się w sentymentalną
podróż w przeszłość podczas
Powiatowego Festiwalu Żniwnego. To już piąta edycja tego
wydarzenia, na które zaprasza
Starosta
Częstochowski
Krzysztof Smela. Festiwal odbędzie się 6 sierpnia w Lubojnie
(gmina Mykanów).
W bogatym harmonogramie Powiatowego Festiwalu Żniwnego

znalazły się m.in. pokazy żniwne
– wystawa maszyn i występ zespołu folklorystycznego „Wrzosowianie”. Będzie można ponadto
zobaczyć jak finalista programu
„Masterchef” Krzysztof Bigus
przygotowuje grochówkę w kotle
dla uczestników wydarzenia. To
jednak nie koniec atrakcji. Odbędą się również warsztaty wypiekania chleba – sam wyrobisz,
upieczesz i zjesz oraz zajęcia

Kruszyna

Udany rajd rowerowy
W miniony weekend z inicjatywy Wójta Gminy Kruszyna
odbył się rajd rowerowy,
w którym udział wzięło 45 osób.
Amatorzy dwóch kółek pokonali trasę wynoszącą 40 km.
Rajd wystartował 23 lipca
o godz. 13:00 z placu targowego
w Kruszynie. Dalej trasa prowadziła przez Bogusławice, Jamno,
Broniszew, Kuźnicę, Zakrzówek,
Jankowice. Meta była ustanowiona w Łęgu przy smażalni ryb
KEJA. W punkcie startowym
uczestnicy otrzymali zapas wody

mineralnej i symboliczne gadżety.
Bezpieczeństwo zapewniali tradycyjnie już strażacy ochotnicy
z Widzowa, Lgoty Małej i Łęgu.
- Z początku temperatura powietrza wynosiła ponad 30 stopni C.
Mimo to wszyscy “się jakoś trzymali”, nikt nie zrezygnował z kontynuowania jazdy, było wesoło
i życzliwie. Po drodze w Broniszewie spotkaliśmy nowożeńców,
którym zaśpiewaliśmy sto lat
i życzyliśmy szczęścia na nowej
drodze życia. Dalej trasa rajdu
przebiegała leśnymi drogami,
niestety piaszczystymi. Wielo-

z rękodzieła, gdzie będzie można
wykonać eko-ozdoby ze słomy.
Dla najmłodszych organizatorzy
przewidzieli animacje – zabawy
i gry, tatuaże, skręcanie balonów,
dmuchańce, duże bańki mydlane,
popcorn oraz watę cukrową.
Funkcjonować będzie również
punkt gastronomiczny z grillem.
Na zakończenie zaplanowano zabawę z zespołem „ALPEX”.

krotnie trzeba było niektóre odcinki pokonywać pieszo. Pierwszy
postój regeneracyjny zaliczyliśmy
w urokliwym miejscu przy zakolu
rzeki Kocinki. Wspólna fotografia
i dalej w drogę, gdyż pogoda zaczęła się zmieniać. Nadciągnęły
ciężkie, ciemne chmury zwiastujące deszcz. Na szczęście opady
były niewielkie. Obniżyła się
troszkę temperatura powietrza
i dalej jazda rowerem była przyjemna. Wyznaczona trasa była
bardzo urokliwa. Piękne lasy,
dzika przyroda towarzysząca nurtowi rzeki Kocinki i Warty – relacjonują organizatorzy. Do Łęgu
uczestnicy rajdu dotarli ok. 17:30
i choć czuli zmęczenie, byli usatysfakcjonowani. Na miejscu posili
się pysznym bigosem, by w końcu
udać się w drogą powrotną.

Zakończono przebudowę drogi
powiatowej 1008S na odcinku
Stary Kocin-Nowy Kocin
w gminie Mykanów. W symbolicznym
odbiorze
drogi
uczestniczył Starosta Częstochowski Krzysztof Smela,
Radny Rady Powiatu Adam
Wochal, Dyrektorzy Powiatowego Zarządu Dróg Roman
Pakuła i Mariusz Dobrakowski,
Radny Rady Gminy Mykanów
Jarosław Migoń oraz przedstawiciele wykonawcy drogi.
Teraz nowa droga o długości
1,5 km ma jednolitą szerokość na
całym odcinku. Zgodnie z założeniami doprowadzono jezdnię
do szerokości 5,5 m (dotychczas
było to od 5,2 do 5,5 m). Po-

nadto w ramach inwestycji wykonano podbudowę krawężników
obustronnie
ograniczających
jezdnię, ściek przykrawężnikowy,
nową konstrukcję jezdni, chodniki
i zjazdy, odwodnienia poprzez
wpusty uliczne, studnie rewizyjne
i drenaż filtracyjny oraz uporządkowanie terenu i zagospodarowanie trawą. Jak podkreśla
Starostwo Powiatowe w Częstochowie, wykonawca przebudowy,
firma LARIX z Lublińca wykonała
wszystkie prace 3 miesiące przed
planowanym terminem, który
przewidywał zakończenie prac
25 października. Koszt wykonanych robót to ponad 2 mln zł.
Zadanie dofinansowane zostało
z Programu Rządowego Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.

Poczesna

„Opaski bezpieczeństwa”
dla seniorów
Seniorzy z gminy Poczesna,
którzy ukończyli 65. rok życia
mogą skorzystać z dostępu do
bezpłatnych „opasek bezpieczeństwa”,
które
są
wyposażone m.in. w sygnał
SOS, lokalizator GPS czy detektor upadku. Opaski są
dedykowane tym osobom,
które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze
względu na stan zdrowia, prowadzą
samodzielne
gospodarstwo domowe lub
mieszkają z osobami bliskimi,
które nie są w stanie zapewnić
im wystarczającego wsparcia
Przydatny gadżet wyposażony jest także w funkcje umożliwiające komunikowanie się
z centrum obsługi i opiekunami,
a także monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls
i saturacja). - Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą
operatora pomocy – w przypadku
trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na

opasce, umożliwia połączenie się
ze stale gotową do interwencji
centralą. Po odebraniu zgłoszenia
dyspozytor (ratownik medyczny,
opiekun medyczny, pielęgniarka)
podejmuje decyzję o sposobie
udzielenia pomocy seniorowi.
W zależności od sytuacji może on
zapewnić wsparcie emocjonalne
przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego
otoczenia (rodzinę, sąsiadów,
opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika
socjalnego) czy opiekunkę środowiskową lub wezwać służby
ratunkowe – wyjaśnia Gmina Poczesna. Aby skorzystać z dostępu
do opaski, należy dokonywać
poprzez złożenie w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wolności 2, 42-262
Poczesna – formularza zgłoszeniowego. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można
pobrać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka. Szczegółowe
informacje na temat realizacji
Programu można uzyskać pod numerem tel. 34/ 326 30 26.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Poznaj Gminę Poczesna
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Gratulujemy!

Ogólnopolskie Wyróżnienie dla Wójta
Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmy
Uroczystość
miała
miejsce na Jasnej
Górze, podczas XXXII
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców
do Matki Boskiej Częstochowskiej, której
organizatorem było
Katolickie Stowarzyszenie
Sportowe
Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.
W Auli Św. Jana Pawła
II odbyła się uroczystość
wręczenia
wyróżnień
osobom
zasłużonym
dla rozwoju sportu oraz
uroczystość
60-lecia
kapłaństwa ks. Prałata
Mirosława Mikulskiego.
Pielgrzymkę objął honorowym
patronatem
Wiceminister
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński,
którego z racji ważnych
obowiązków służbowych podczas uroczystości zastępowała
małżonka i jednocześnie Redaktor Naczelna Gazety Częstochowskiej Pani Urszula Giżyńska.
Wójt Gminy Poczesna Krzysztof
Ujma
otrzymał
OGÓLNOPOLSKIE WYRÓŻNIENIE za
bezgraniczne
zaangażowanie
i bezinteresowną działalność na

rzecz podejmowania inicjatyw
związanych z wyrównywaniem
szans uprawiania sportu przez
dzieci i młodzież. To wyjątkowe
i prestiżowe wyróżnienia otrzymało jeszcze kilka osób, a wśród
nich Wiceprzewodniczaca Sejmiku Województwa Śląskiego
Pani Beata Kocik, Radny Miasta
Częstochowy Paweł Ruksza,
Dyrektor Departamentu Sportu

w Urzędzie Marszałkowskim Paweł Rassek,
czy Jan Widera Prezes
Zarządu Stadion Śląski.
Przy wręczaniu nagrody Wójtowi Gminy
Poczesna Krzysztofowi
Ujmie obecny był Gł.
Spec. ds. Sportu i Wiceprezes Katolickiego
Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie
Paweł Wiśniewski.
Po tej uroczystości
o godzinie 11.00 w Bazylice pw. Znalezienia
Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny odprawiona
została Msza Święta,
którą koncelebrował jubilat ks. Prałat Mirosław
Mikulski.
Po mszy świętej odbyło
się ponownie w Auli Św.
Jana Pawła II spotkanie
robocze przedstawicieli klubów
sportowych z całej Polski, które
kontynuują lub rozpoczną współpracę z KSS RP w Warszawie
i otrzymają dofinansowanie na
działalność (m.in. na szkolenie
w klubach piłki nożnej, szkolenie
w parafialnych klubach sportowych i organizację imprez sportowych, czy rekreacyjnych). Wśród

nich znalazły się trzy kluby z terenu naszej GMINY. Są to: PKS
Victoria Poczesna, GKS Grom Poczesna i KS Olimpia Huta Stara.
Gratulujemy serdecznie Wójtowi Krzysztofowi Ujmie oraz naszym klubom sportowym.
■ Paweł Wiśniewski,
fot. Paweł Wiśniewski

W Ośrodku Zdrowia

Punkt pobrań we Wrzosowej
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w celu
usprawnienia obsługi w zakresie pobierania materiału
do badań laboratoryjnych, od
dnia 4 kwietnia 2022 r. uruchomiony został nowy punkt
pobrań podstawowych badań
laboratoryjnych dla pacjentów.
Punkt pobrań mieści się
w Ośrodku Zdrowia we Wrzo-

sowej, przy ul. Strażackiej 27.
Działa trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i w czwartek,
w godzinach 8:00 - 10:00. Materiał pobierany jest na miejscu,
w gabinecie zabiegowym, który
został dostosowany do wymagań
oraz wyposażony w aparaturę pomiarowo-badawczą. W tym celu
zostało wydzielone stanowisko
do pobierania krwi oraz zakupione krzesło, które jest wyposażone w szerokie, bardzo wygodne
podłokietniki. Docelowo gabinet

zabiegowy będzie znajdował się
na pierwszym piętrze. W tym
celu prace remontowo - dostosowawcze rozpoczynają się w miesiącu kwietniu. Pobrany materiał
będzie przewożony do laboratorium w Poczesnej, gdzie część
badań będzie opracowywana na
miejscu, pozostałe próbki będą
wysyłane do laboratorium z zewnątrz. Od poniedziałku placówka będzie posiadała nowy
sprzęt do badania moczu, który
umożliwi w ciągu 6 sekund
zbadać dokładnie próbkę. Sprzęt
ten będzie dzierżawiony.
Planowana jest również zmiana
urządzenia do badania hematologicznego tzw. analizatora
biochemicznego o wydajności
250 testów fotometrycznych na
godzinę. Do wszystkich badań
będziemy wykorzystywać wyłącznie certyfikowane odczynniki, zestawy i wyposażenie
pomiarowo-badawcze oraz paski
kontrolne. Każdy z Państwa może
liczyć na profesjonalną i przyjazną obsługę, która doradzi,
profesjonalnie pobierze krew do
badań oraz udzieli odpowiedzi na
wszelkie pytania. Na badania krwi
nie trzeba się wcześniej umawiać

ani zapisywać. Wystarczy przyjść
w godzinach otwarcia punktu pobrań. Liczba badań laboratoryjnych nie będzie ograniczona.
- Mamy nadzieję, że podjęte
przez nas działania pozytywnie
wpłyną na komfort korzystania
z naszych usług w zakresie realizacji badań laboratoryjnych
w naszej placówce. Wierzymy
w wartość współpracy i dzielenia
się doświadczeniami oraz w potencjał naszych pracowników
– mówiła nowa Dyrektor GZOZ
- Aneta Sowińska.
Punkt pobrań we Wrzosowej jest rzeczywiście wielkim
udogodnieniem zwłaszcza dla
starszych osób: - Miło szybki
i nie muszę nigdzie daleko jeździć – powiedziała jedna z miesz-

kanek Wrzosowej. – Szczególnie
dla mnie i ludzi w moim wieku to
naprawdę bardzo duża wygoda.
Możemy tylko podziękować.
■ Iwona Skorupa,
fot. Iwona Skorupa

PUNKT POBRAŃ
CZYNNY
Poniedziałek
8.00 - 10.00
Środa
8.00 - 10.00
Czwartek
8.00 - 10.00
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Poznaj Gminę Blachownia

Zalew atrakcji w Blachowni

Blachownia ze względu na
atrakcyjny zalew wyróżnia się
na tle innych miejscowości położonych na terenie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
Pomimo zakończonej rewitalizacji zbiornika Burmistrz
Blachowni Sylwia Szymańska
nie ustępuje w działaniach,
a infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w dalszym ciągu
rozwija się.
Od czerwca działa nowa
wypożyczalnia
sprzętu
wodnego, która od tego
sezonu zlokalizowana jest
w sąsiedztwie plaży miejskiej po północnej stronie
zalewu. Blachowniański
samorząd przy współpracy
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oferuje mieszkańcom
i turystom kajaki, rowerki
wodne oraz rowerki pontonowe.
Dzięki inwestycji prywatnego
przedsiębiorcy zalew w Blachowni wzbogacił się o romantyczną, drewnianą barkę oraz
możliwość skorzystania z jazdy
bananem wodnym. To atrakcje,
których nie ma w okolicy. Po pół-

nocnej stronie zalewu powstała
nowa stanica, która jest administrowana przez Związek Harcerstwa Polskiego. W jej otoczeniu
powstanie pole biwakowe oraz
wybudowany zostanie drewniany
domek, który posłuży jako świetlica i miejsce spotkań korzystających z obiektu.

Przy
południowej
stronie
zbiornika zakończyły się prace
związane z budową dwóch altan
wypoczynkowych oraz grillo-

wiska. Miejsce to jest dostępne
dla mieszkańców, gości i turystów. Teren stanowi wspaniałe
zaplecze dla osób uprawiających
sport i spacerowiczów umożliwiając odpoczynek w otoczeniu
naszego zbiornika. Środki na budowę altan pozyskano w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” w ramach
działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej
lub kulturalnej”.
Oprócz rozbudowanej
infrastruktury Blachownia
dba, aby w sezonie wakacyjnym teren tętnił życiem
i był bogaty w różnego rodzaju
imprezy kulturalne, sportowe
i rekreacyjne. Blachowniański samorząd zorganizował dla odwiedzających święto kolorów, piknik
modelarski, czy kino letnie. Trwa
również cykl zajęć zumby w plenerze. Najbliższe roztańczone zajęcia zaplanowane są na 23 lipca

na Placu Niepodległości.
W ramach wydarzenia odbędzie się także koncert
sekcji gitarowej Miejskiego Domu Kultury w Blachowni.
Z atrakcjami blachowniański
samorząd stara się
dotrzeć do wszystkich
zakątków
gminy. Stąd też powstał pomysł organizowania Pikników dla
dzieci „Na co komu siedzieć
w domu”. Przy współpracy
z Miejskim Domem Kultury zaplanowano 9 pikników na terenach wiejskich oraz oddalonych
od centrum miasta. Wakacyjną
ofertę wzbogaciła również Bi-

blioteka Miejska organizując
w każdą środę zajęcia „Co słonko
widziało” oparte na twórczości
Marii Konopnickiej.

Zakończyła się
termomodernizacja
bloków w Łojkach

Miło nam poinformować, że najnowsze badania wody w zalewie w Blachowni wykazują coraz
większą poprawę jakości wody. Oznacza to, że woda w zalewie nadaje się do uprawiania sportów
wodnych, a kontakt z nią w żaden sposób nie zagraża zdrowiu.
Od lat w sezonie letnim gmina Blachownia kontroluje stan wody w zbiorniku. Oczyszczanie zalewu
przyniosło pozytywny skutek, bowiem wyniki badań wskazują, że każdego roku wskaźnik występowania bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków jest bardzo dobry.
Liczba bakterii Escherichia coli wynosi 30, natomiast Enterokoków 28.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019
r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do
kąpieli, dopuszczalna liczba bakterii Escherichia coli wynosi ≤ 1000 NPL/100 ml wody, natomiast
liczba Enterokoków ≤ 400 jtk/100 ml wody.

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska zaprasza:
SIERPIEŃ:
13.08 Kino letnie - Błonie za USC
20.08 Dożynki Gminne w Starej Gorzelni
27.08 Piknik sąsiedzki w Konradowie
28.08 Przełajowa Ósemka
* Piątkowe dyskoteki nad zalewem
- Błonie USC (wybrane piątki)

SIERPIEŃ:

Zakończyła się realizacja zadanie pn.: „Kompleksowa
termomodernizacja budynków
wielorodzinnych przy ulicy
Długiej 3 i 5 w Łojkach”.
Przedmiotem zamówienia były
roboty budowlane polegające
na wykonaniu prac związanych
z termomodernizacją dwóch
budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w
miejscowości Łojki, przy ulicy
Długiej 3 oraz 5 w zakresie ele-

wacji, stolarki, zabezpieczenia
fundamentów oraz prac związanych z uporządkowaniem terenu
wokół budynków.
Projekt zrealizowano w ramach
poddziałania POIS.01.07.01:
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim, działania
POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
województwa śląskiego.

4.08 Plac rekreacyjny w Konradowie
11.08 Plac rekreacyjny w Wyrazowie
18.08 Plac zabaw przy blokach w Łojkach
23.08 Plac zabaw przy ulicy Sienkiewicza
25.08 Plac zabaw przy ulicy Pięknej
w Trzepizurach
W PROGRAMIE:
animacje, gry, zabawy, zawody sportowe,
zajęcia integracyjne, poczęstunek
STARTUJEMY O 16:00
■ Urząd Gminy Blachownia

Poznaj Gminę Blachownia
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Wywiad Życia

Jako włodarz jestem dumna,
że mogę mieszkać i pracować
w tak wspaniałym miejscu
maraton zumby, a koncertowa
część odbędzie się w klimacie góralskiej biesiady.
Sylwia Szymańska
burmistrz Blachowni
Paula Nogaj: Nie da się nie zauważyć, że w Blachowni dużo się dzieje
– mamy na myśli wydarzenia kulturalne i sportowe. Jakie imprezy
można nazwać flagowymi, z czego
najbardziej słynie Blachownia?

Sylwia Szymańska: Blachownia
słynie przede wszystkim z pięknego zalewu, który jest sercem
naszej gminy i otaczają-cych go
pięknych terenów leśnych. Te walory przyrodniczo - krajobrazowe
są wymarzonym miejscem do
organizowania imprez o charakterze rekreacyjno - sportowym.
Pięknie położone ścieżki i dukty
idealnie nadają się do biegania,
spacerów i jazdy na rowerze. Wykorzystujemy te naturalne walory do organizowania wydarzeń.
Flagową imprezą sportową jest
organizowana przy współpracy
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
Przełajowa Ósemka, która w tym
roku obchodzić będzie swój jubileusz. Po raz dwudziesty zawodnicy staną na płycie naszego
stadionu, aby pobiec lub przejść
z kijami ośmiokilometrową trasę
prowadzącą m.in. przez lasy
i ścieżki wokół zalewu w Blachowni.
Od kilku lat organizujemy dla
mieszkańców cotygodniowe, darmowe zajęcia Nordic Walking
z trenerem, prowadzimy wypożyczalnie rowerów „Rodzinne
dwa kółka”, współpracujemy
z szeregiem stowarzyszeń i firm,
które specjalizują się w organizowaniu zawodów biegowych
i NW, stąd na na-szym terenie
odbywało się wiele imprez sportowych o randze powiatowej
i ogólnopolskiej takich jak zawody
triatlonowe Elemental Tri Series,
czy Zawody Modeli Żaglowych.
Oczywiście nie samym sportem
żyją nasi mieszkańcy i odwiedzający nas goście. W tym roku
przygotowaliśmy bogatą ofertę
wydarzeń kulturalno - rozrywkowych na sezon letni. Na plaży
organizujemy „Kino na leżakach”,
po południowej stronie zalewu
odbywa się „Zumba w plenerze”.
Sezon imprez w naszej gminie
otwierają Dni Miasta, które w tym
roku wybrzmiały w klimacie folk,
irish i szanty. Naszą gminę odwiedzili także Rzymianie z Legio
XXI Rapax, którzy przez cztery
dni zamieszkiwali obóz przy plaży
miejskiej. Staramy się, aby organizowane przez nas wydarzenia był
różnorodne i każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Przed nami jeszcze
impreza muzyczna – Zakończenie
Lata zaplanowana na 3 września.
Podczas wydarzenia odbędzie się

PN: W tym roku po raz pierwszy
zorganizowała Pani uroczystą galę
wręczenia statuetek Burmistrza
Blachowni „Blachowniańskie Łabędzie”. Skąd pomysł na tę inicjatywę?

Sylwia Szymańska: Od kilku lat
czułam niezmierną potrzebę uhonorowania mieszkańców naszej
Gminy, którzy ubogacają naszą
małą ojczyznę swoją działalnością i postawą pełną zaangażowania i życzliwości. Wspierają jej
rozwój społeczny i gospodarczy,
pobudzają i wspierają inicjatywy
obywatelskie. I tak narodził się pomysł wręczenia nagrody w postaci
statuetki Burmistrza Blachowni
„Blachowniański Łabędź”. Biały łabędź nieodłącznie kojarzony z blachowniańskim zalewem, będący
jednocześnie wzorem czystości,
piękna, szlachetności, mądrości
i doskonałości. Wydał mi się najwłaściwszym symbolem.
PN: Rekultywacja zbiornika wodnego i terenu wokół niego z pewnością podniosła walory turystyczne
gminy. Jak z perspektywy czasu
ocenia Pani tę inwestycję?

Realizacja tej inwestycji od lat
była bardzo wyczekiwana przez
naszych mieszkańców. W latach
60. i 70. ubiegłego wieku zalew
w Blachowni gromadził letników
z całego regionu. Niestety został
mocno zaniedbany, a jego atrakcyjność turystyczna spadła. Już
na początku pierwszej kadencji
podjęłam działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na odmulenie i oczyszczenie
zalewu oraz zagospodarowaniem
terenów przyległych. W opracowaniu koncepcji pomagali naukowcy z Polskiej Akademii Nauk.
Na początku 2017 roku wniosek
pt ,,Rekultywacja śródmiejskiego
zbiornika Bla-chownia wraz z zagospodarowaniem
otoczenia”,
który gmina zgłosiła do ogólnopolskiego konkursu na dotacje z UE
został najwyżej oceniony przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo Ochrony
Środowiska i uzyskał ponad 12
mln unijnej dotacji. Zbiornik Blachownia jak wiele innych jezior
sztucznych, mimo że został stworzony przez człowieka, z biegiem
lat nabrał cech akwenu naturalnego. Cieszę się, że po wielu latach starań udało się na nowo
uświetnić nasz zalew i przywrócić
mu dawny blask. Doceniają to
przede wszystkim mieszkańcy i turyści, którzy chętnie odwiedzają
naszą gminę. W każdy weekend
zajęte są wszystkie miejsca parkingowe przy zbiorniku. Cały czas
podkreślam, że Blachownia znajduje się w skoku rozwojowym pod
względem turystycznym. Oczyszczenie zbiornika, nowa plaża,

wykonanie ścieżek pieszorowerowych, oświetlenia solarnego
i małej infrastruktury to dopiero
początek prac przy zalewie w Blachowni. Teren ten cały czas się
zmienia: wybudowaliśmy nową
stanicę wodną, przygotowaliśmy
pole campingowe, wybudowaliśmy altany grillowe dostępne dla
mieszkańców. Niebawem wybudowany zostanie nowy mini park
wodny dla dzieci oraz boiska do
piłki plażowej.
Opracowaliśmy i poddaliśmy pod
konsultacje projekt zagospodarowania północnej strony zbiornika i w dalszym ciągu zbieramy
i rozważamy opinie mieszkańców
i przedsiębiorców. Infrastruktura ta tworzona jest dla ludzi i to
właśnie ich zdanie jest dla mnie
najważniejsze, dlatego jestem
otwarta na wszystkie zgłaszane
pomysły.
PN: Jakie znaczenie dla Blachowni
mają decyzje podejmowane na
szczeblu światowym, unijnym czy
krajowym?

Sylwia Szymańska: Decyzje podejmowane na wyższych szczeblach bezpośrednio wpływają na
rozwój samorządu i nie chodzi tu
tylko o kwestie finansowe, które
oczywiście mają zdecydowany
wpływ, gdyż pieniądze równa się
inwestycje, które służą poprawie
życia mieszkańców i napędzają
rozwój gminy. Szczególne znaczenie ma jednak polityka rządu,
która powinna być pro samorządowa. Samorząd uwalnia w mieszkańcach kreatywność, pozwala na
rozwój obywatelskiej aktywności,
uczy odpowiedzialności za środowisko. Samorząd to kapitał nie do
przecenienia, bo w dużej mierze
od dobrego funkcjonowania samorządu zależy jakość życia, dlatego decyzje podejmowane na
szczeblu krajowym powinny być
konsultowane z samorządowcami,
a ich skutki powinny wzmacniać
samorządy i prowadzić do silnego
społeczeństwa obywatelskiego.
PN: Jakie inwestycje są realizowane obecnie?

Obecnie najbardziej oczekiwaną
i potrzebną inwestycją na terenie
gminy Blachownia jest budowa
kanalizacji sanitarnej. Dlatego też
zadanie to jest priorytetem inwestycyjnym w bieżącej kadencji.
Dzięki wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało się rozpocząć budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie. Planowany termin
zakończenia prac przewiduje się
w pierwszym kwartale 2023 roku.
Udało nam się pozyskać również
ponad 20 mln dofinansowania
na budowę kanalizacji w ramach
I i II etapu Rządowego Progra-mu
Inwestycji Strategicznych Polski
Ład. Dzięki pozyskanym środkom

możliwe było rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę kanalizacji w miejscowościach Łojki
i Cisie oraz w dzielnicy Ostrowy.
Budowa kanalizacji to priorytet
inwestycyjny naszej gminy - dzięki
dużej determinacji i planowaniu
strategicznemu sukcesywnie kanalizujemy gminę Blachownia
poprawiając warunki życia jej
mieszkańców. Cieszę się, że skutecznie realizujemy postawione
przez nasz samorząd cele i nie
ustajemy w tych działaniach.
PN: Do 20 lipca mieszkańcy mogli
zgłaszać swoje projekty w Blachowniańskim Budżecie Obywatelskim. Z jakimi pomysłami wychodzą?

Sylwia Szymańska: W tym roku
mieszkańcy Blachowni po raz 8
składali wnioski do budżetu obywatelskiego. Do Urzędu Miejskiego trafiło blisko 30 projektów.
Mieszkańcy wychodzą z przeróżnymi propozycjami zadań do
realizacji. Niektóre są kontynuacją sprawdzonych i cieszących
się powodzeniem przedsięwzięć
z lat ubiegłych, a niektóre to nowoczesne i kreatywne inicjatywy
po-lepszania otaczającej nas rzeczywistości. Tak jak w latach ubiegłych niesłabnącą popularnością
cieszą się place zabaw, budki dla
jerzyków, modernizacja skwerów
miejskich czy budowa chodników
i poprawa oświetlenia ulicznego.
Po czasach pandemii mieszkańcy
potrzebują nowych miejsc spotkań i integracji - złożono wniosek
na budowę wiaty ogrodowej na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni, na budowę
altany ogrodowej na blachowniańskiej plaży, na budowę wiaty
rowerowej przy SP1 oraz Mini
Parku w Ostrowach. Ciekawą propozycją jest zadanie po tytułem
„Bezpieczny zalew”, gdzie mieszkańcy wnoszą o zakup pontonu
z silnikiem i wyposażeniem oraz
przyczepy. Jeżeli chodzi o projekty sołeckie niektóre propo-zycje to kontynuacja i rozbudowa
zadań z lat ubiegłych, a niektóre
to nowe świeże spojrzenie na
potrzeby wspólne mieszkańców
z obszarów wiejskich. Wiele
zadań to doposażenie, rozbudowa, a także poprawa estetyki
i funkcjonalności terenów sportowo-rekreacyjncyh na tere-nach
sołeckich, w których odbywają
się zajęcia oraz spotkania integracyjne dla mieszkańców. Cieszę się,
że dzięki środkom z budżetu obywatelskiego sołectwa mają swoje
centra, w których mogą wspólnie
spędzać czas i decydować o kierunku ich rozwoju.
PN: Jakie ma Pani dalsze plany i pomysły na gminę? Jak wyobraża sobie Pani Blachownię za po-wiedzmy
dziesięć - piętnaście lat?
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Sylwia Szymańska: Pomysł na
gminę Blachownia wynika z przygotowanej wspólnie z mieszkańcami Strategii Rozwoju Gminy, to
ten dokument nakreśla kierunki
rozwoju i cele do których zmierza
samo-rząd. Ta strategia jest skutecznie realizowana z czego
jestem
niezmiernie
dumna,
wszystkie zmiany, które nastąpiły
i wszystkie inwestycje są spójnie
ze sobą powiązane i to z nich
wyła-nia się pomysł na gminę
turystyczno - rekreacyjną, wykorzystującą swoje walory przyrodnicze i potencjał, ale także gminę
wygodną do życia. Aby ludziom
żyło się tu dobrze samorząd musi
zapewnić mieszkańcom dostęp do
infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, drogowej, edukacyjnej na
wysokim poziomie, medycznej, rekreacyjnej, sprawną komunikację,
ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu, gminę współrządzoną
przez obywateli, współpracującą
z NGO i przedsiębiorcami. To tak
ogólnie, a jeśli chodzi o konkretny
to planujemy kilka ważnych inwestycji, które oczywiście są zgodne
ze strategią i są odpowiedzią na
potrzeby mieszkańców. Między
innymi rozwój oferty rekreacyjnej
po przez budowę mini parku wodnego i kompleksu boisk do piłki
plażowej po północnej stronie
zalewu, budowę nowoczesnego
i bezpiecznego placu zabaw
w miejscu dotychczasowego brodzika, utworzenie wirtualnego
muzeum blachowniańskiej ziemi
z pomieszczeniami wystawienniczymi i miejscem dla Centrum
Informacji Turystycznej, rewitalizację Toru w Wyrazowie jako
miejsca do nauki i treningu bezpiecznej jazdy. Również w najbliższym czasie planujemy budowę
ścieżek rowerowych połączonych
z sąsiadującymi z nami gminami.
Pomysłów jest wiele, są spójne
i mamy dla nich plan na źródło finansowania – pomysłem na gminę
jest zarządzanie strategiczne.
PN: Gdyby miała Pani zachęcić turystów do odwiedzenia Blachowni,
co by Pani powiedziała? Dlaczego
warto przyjechać do waszej gminy?

Sylwia Szymańska: Blachownia
niewątpliwie jest perełką wśród
gim powiatu częstochowskiego.
Jura Krakowsko - Częstochowska
pozbawiona jest kąpielisk. Blachownia ma ten potencjał, że
w samym jej sercu znajduje się
piękny, 47-hektarowy zalew.
Cieszę się, że odzyskał on dawną
świetność, a świadczy o tym ilość
odwiedzających nas turystów.
Mam nadzieję, że budowana i powstająca infrastruktura jeszcze
bardziej zachęci do odwiedzania
Blachowni, a także przyciągnie
przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem na terenie naszej
gminy. Oferujemy szeroką bazę
rekreacyjną – wypożyczalnię
sprzętu wodnego, pływającą
barkę, możliwość jazdy na bananie wodnym. Tereny otaczające
zalew same w sobie zachęcają do
aktywności fizycznej – jazdy na
rowerze, biegania czy maszerowania o kijach. Wiem, że potencjał tego miejsca jest dostrzegany
na terenie całego regionu i jako
włodarz jestem dumna, że mogę
mieszkać i pracować w tak wspaniałym miejscu.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Profilaktyka 40+

Zrób bezpłatnie pakiet
badań do końca roku
Program „Profilaktyka 40
Plus”, propagujący odbudowę zdrowia Polaków
został przedłużony. Jeszcze
do końca roku będzie można
skorzystać z bezpłatnych
pakietów badań, a po wakacjach Ministerstwo Zdrowia
planuje rozlosować nagrody
wśród osób, które do tego
czasu się przebadają.
Pandemia koronawirusa sprawiła, że mniej pacjentów zgłasza
się na badania profilaktyczne, a resort zdrowia ma zamiar odwrócić
tę tendencję. Z programu „ProfiJak skorzystać z badań?
1. Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na
stronie pacjent.gov.pl
2. Wypełnij ankietę Profilaktyki
40 Plus
3. Po jej uzupełnieniu wygeneruj
e-skierowanie na pakiet badań
4. Zgłoś się na badanie w placówce, która realizuje program. Weź ze sobą dowód
osobisty
5. Wyniki badań otrzymasz w
placówce, w której zrobiłeś
badania.
Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na
pakiet badań za pomocą infolinii
Domowej Opieki Medycznej pod
nr 22 735 39 53 - (w godzinach
8:00-18:00, koszt połączenia
zgodny z taryfą operatora)

laktyka 40 Plus” skorzystać mogą
osoby, które przekroczyły 40 lat.
Żeby wziąć udział w programie i
wykonać szereg badań, diagnozujących stan swojego zdrowia
trzeba wypełnić internetową
ankietę, która zawiera pytania o
to jak żyjemy i jaki mamy obraz
siebie. Po wypełnieniu ankiety,
system informatyczny z automatu wystawia e-skierowanie na
badania. Dotychczas ankiety wypełniło 1,1 mln osób, spośród których prawie 600 tys. wykonało już
badania. Ministerstwo Zdrowia
zdecydowało się przedłużyć o pół
roku program, który przewidziany
był do końca czerwca.
- Cieszę się z tych 600 tys. osób,
Jakie badania obejmuje program Profilaktyka 40+?
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
DLA KOBIET:
1. morfologia krwi obwodowej
z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil
lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi;
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego we
krwi;
8. krew utajona w kale – metodą
immunochemiczną (iFOBT).
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
DLA MĘŻCZYZN:

1. morfologia krwi obwodowej

zdrowie
które dzięki naszemu programowi mogły poznać stan swojego
zdrowia, ale to nadal jest zbyt
mało. Minimum tego czego oczekujemy po „Profilaktyce 40 Plus”
to 2 mln badań. Jako społeczeństwo musimy nabrać przekonania,
że rutynowa diagnostyka jest
podstawą naszego życia – życia w
zdrowiu. Musimy zacząć o siebie
dbać, żeby kolejne epidemie nas
już tak nie dotykały jak COVID-19
– podsumowuje minister zdrowia
dr Adam Niedzielski. Zachętą do
wypełnienia ankiety i odbycia
badań dla samych pacjentów
będzie swego rodzaju loteria,
która ma ruszyć zaraz po wakacjach. Wśród osób, które wezmą
udział w programie „Profilaktyka
40 Plus”, Ministerstwo Zdrowia
rozlosuje nagrody, którymi będą
karty sportowe z dostępem do
obiektów sportowych w całym
kraju. Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie na operatora
programu nagród.
odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil
lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi;
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego we
krwi;
8. krew utajona w kale – metodą
immunochemiczną (iFOBT);
9. PSA – antygen swoisty dla
stercza całkowity.
PAKIET BADAŃ
DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓLNY:

1. pomiar ciśnienia tętniczego;
2. pomiar masy ciała, wzrostu,
obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała
(BMI);
3. ocena miarowości rytmu serc.

Wodociągi Częstochowskie

Pijcie kranówkę, bo jest smaczna i zdrowa
Jak przekonują Wodociągi
Częstochowskie, woda, w
którą zaopatrywani są mieszkańcy Częstochowy i okolic
jest bezpieczna, zdrowa i
smaczna. Wielokrotnie już
była nagradzana i ma opinię
jednej z najlepszych w kraju.
W związku z tym przedsiębiorstwo zachęca, aby pić
wodę z kranu, a nie z butelkowaną ze sklepu.
- Przeprowadziliśmy badania,
które potwierdzają, że nasza

woda jakością przewyższa wiele
wód butelkowanych oferowanych
w sklepach - mówi Michał Król,
prezes Wodociągów Częstochowskich. - To woda niskochlorkowa
o średnim stopniu zmineralizowania. Pijąc częstochowską kranówkę dostarczamy naszemu
organizmowi wiele niezbędnych
życiodajnych składników. Nierzadko spotykamy się z opiniami
osób mieszkających poza regionem częstochowskim, które
potwierdzają, że nasza woda jest
zdrowa, orzeźwiająca, spełnia

walory smakowe. W litrze częstochowskiej kranówki jest aż
300 mg składników mineralnych.
Obecność w wodzie wapnia obok
magnezu sprzyja lepszemu przyswajaniu obu pierwiastków przez
ludzki organizm. Częstochowska
woda zawiera również inne, potrzebne dla dobrego funkcjonowania organizmu makroskładniki,
takie jak: sód, potas, wodorowęglany, siarczany i chlorki. Do tego
jej jakość jest stabilna, niezależna
od zmieniających się pór roku, czy
warunków atmosferycznych.

Zdrowa przekąska na lato

Ogórki małosolne – skarbnica
witamin
Sezon na ogórki w pełni. Kto
ma w zwyczaju, już dawno
rozpoczął pracę nad przetworami, które w zimne dni
przypomną nam o lecie i dostarczą
potrzebnych
wartości odżywczych. Na
bieżąco dobrze jest przygotowywać ogórki małosolne,
które są idealną przekąską
na lato - charakteryzują się
bowiem wieloma cennymi
właściwościami dla naszego
zdrowia.
Ogórki małosolne przygotowuje
się jak ogórki kiszone, jednak
ich fermentacja powinna trwać
krócej – ok. 2-3 dni. Wówczas powinny być już twarde, chrupiące
i aromatyczne. Możemy jeść je
prosto ze słoika lub wykorzystywać do sałatek i koktajli. Dlaczego warto? Przede wszystkim
dlatego, że są one prawdziwą
skarbnicą witamin, takich jak C, B,
K i E. Są także bogate w minerały
– m.in. potas, magnez, miedź czy
wapno. Zawierają dużo błonnika
pokarmowego, który wpływa na
uczucie sytości, a ponadto pobudza jelita i usuwa z organizmu
szkodliwe toksyny. Masz problem
z wysokim poziomem złego cholesterolu? Właśnie znalazłeś idealną przekąskę dla siebie. To także

najlepsza alternatywa dla sztucznych izotoników, które są dostępne w sklepach. Sok z ogórków
małosolnych szybko nawadnia organizm i przyczynia się do uzupełnienia ważnych mikroelementów.
Jeżeli więc przesadzimy z alkoholem lub z innego powodu zaobserwujemy objawy odwodnienia,
śmiało możemy po niego sięgnąć.
Warto tę przekąskę spożywać
wówczas, gdy jesteśmy na diecie,
ponieważ charakteryzują się
niską kalorycznością. Naturalne
probiotyki to kolejna cecha, którą
zyskujemy, spożywając ogórki
małosolne. Dobroczynne szczepy
bakterii wzmacniają odporność,
usprawniają metabolizm i zmniejszają ryzyko rozwoju niektórych
nowotworów. Co ważne, częste
jedzenie produktów zawierających probiotyki pomaga zahamować proces starzenia się skóry.

Ważna informacja dla osób z arytmią

GIF wycofuje popularny
lek na serce
Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję
o natychmiastowym wycofaniu z obrotu na terenie
całego kraju produktu leczniczego
o
nazwie
Amiodaron Hameln. Jest to
środek, który występuje
w postaci roztworu do
wstrzykiwań lub infuzji.
Jest przeznaczony dla osób
z arytmią, u których podawanie leków w innej formie
nie jest możliwe.
Chodzi o preparat o numerze
serii: 139503A z datą ważności
do września 2023 roku. Główny
Inspektor
Farmaceutyczny
otrzymał powiadomienie w systemie Rapid Alert o wycofaniu
go z obrotu w związku z zaobserwowaniem zwiększonej krystalizacji produktu. - W związku
ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej,
Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego
kraju ww. serii przedmiotowego
produktu leczniczego. Zgodnie
z dyspozycją art. 108 ust. 4 pkt
2 u.p.f. organy Inspekcji Farmaceutycznej wydają decyzje
w zakresie wstrzymania, zakazu

wprowadzania, wycofania z obrotu lub stosowania produktów
leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany
produkt nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym
lub został sfałszowany. Zgodnie
z dyspozycją art. 122 ust. 1 u.p.f.
w razie stwierdzenia, że produkt
leczniczy lub substancja czynna
nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje
decyzję o zakazie wprowadzenia
lub o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego lub substancji
czynnej – czytamy w specjalnym
komunikacie.
Czym jest lek
Amiodaron Hameln?
Jak można przeczytać na ulotne,
lek Amiodaron Hameln stosuje
się w leczeniu nieregularnej czynności serca, nazywanej arytmią.
Jego działanie polega na kontrolowaniu pracy serca, jeżeli nie jest
ona prawidłowa. Podaje się go
wtedy, gdy potrzebne jest szybkie
działanie leku lub jeśli przyjmowanie tabletek jest niemożliwe.
Lekarz wykonuje wstrzyknięcie
leku, a stan pacjenta jest monitorowany w szpitalu lub pod nadzorem specjalisty.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

kultura
Kino Studyjne OKF Iluzja
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Sierpień z Muzeum Częstochowskim

Repertuar na weekend Zapoznaj się z harmonogramem
15:40 Niewiniątka
18:00 Stracone złudzenia
11:00 Pamiętniki Tatusia Muminka (przedpremiera)
/ MŁODY ILUZJONISTA 20:45 Pracownik miesiąca
14:30 Niewiniątka
16:45 A oni dalej grzeszą, dobry Boże Niedziela - 31.07.2022
18:45 Pracownik miesiąca 11:00 Pamiętniki Tatusia Muminka
20:30 Niewiniątka / MŁODY ILUZJONISTA

Piątek - 29.07.2022

Sobota - 30.07.2022
11:00 Operacja Mumia
| DLA DZIECI,
W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
13:00
Pamiętniki Tatusia Muminka
/ MŁODY ILUZJONISTA

13:00 Operacja Mumia | DLA DZIECI,
W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
14:50 Pamiętniki Tatusia Muminka
/ MŁODY ILUZJONISTA
16:30 Leonardo. Dzieła wszystkie
18:30 Pracownik miesiąca
20:15 Niewiniątka

Gaude Mater zaprasza na koncert

Fuzz’Ya zagra na Starym
Rynku

Ośrodek Promocji Kultury
Gaude Mater zaprasza w niedzielę 31 lipca na Stary Rynek,
gdzie wystąpi zespół Fuzz’Ya.
Początek koncertu o godzinie
18:00.
Fuzz’Ya to częstochowska grupa,
która powstała - o czym trochę
możemy domyślić się z nazwy w wyniku połączenia dwóch ze-

społów. Chłopaki od 2019 roku
zajmują się tworzeniem szeroko
pojętej muzyki rockowej, w którą
wplatają takie gatunki jak funk
i reggae. Wstęp na koncert jest
bezpłatny. Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater informuje, że
w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych koncert
odbędzie się w siedzibie OPK przy
ul. Dąbrowskiego 1.

warsztatów i zajęć
W sierpniu odbędą się liczne
warsztaty i zajęcia, organizowane
przez
Muzeum
Częstochowskie. Udział w nich
mogą wziąć uczestniczki
i uczestnicy indywidualni lub
grupy zorganizowane. Zapoznajcie się z ofertą Muzeum.

Harmonogram:
• 4.08, godz. 11.00 (warsztaty indywidualne; koszt 1 zł)
- Rezerwat Archeologiczny, ul.
Łukasińskiego 20 – Archeologiczny exlibris. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli
wraz z przewodnikiem zwiedzić
unikatowe na skalę światową
cmentarzysko kultury łużyckiej, które zachowano „in situ”
(w miejscu odkrycia) i towarzyszącą mu wystawę. Niezwykłe
ozdoby, ceramiczne naczynia,
narzędzia czy broń staną się
inspiracją do własnoręcznego
wykonania
archeologicznych
exlibrisów.
• 4.08, godz. 11.00 (uczestnicy
indywidualni, koszt 10 zł) i 5.08,
godz. 10.30 (grupy zorganizowane, koszt 10 zł) - Ratusz,
plac Biegańskiego – Stara-nowa
Częstochowa. Uczestnicy zajęć
poznają historię i rodzaje fotografii i pocztówki. Porównają
zdjęcia dawnej i dzisiejszej
Częstochowy. Dopasują przedstawione na nich obiekty architektoniczne i spojrzą na własne
miasto z zupełnie nowej perspektywy.

• 6.08, godz. 12.00 (warsztaty
rodzinne; koszt 10 zł) - Ratusz,
plac Biegańskiego – Gdy z początku sierpnia skwar trzyma,
zwykle bywa długa i śnieżna
zima. Warsztaty poprowadzone
w oparciu o wystawę Rzecz o 12
miesiącach – symbolika roku
obrzędowego. Główny nacisk
położymy na święta i zwyczaje
praktykowane w sierpniu – dożynki, Święto Przemienienia
Pańskiego,
Matki
Boskiej
Zielnej, podczas których symboliczne znaczenie mają zioła,
zboża, owoce i warzywa. W ramach warsztatów będzie można
wykonać wianki z kwiatów, traw
i ziół.
• 08.08, godz. 9.00 i 12.00 (uczestnicy indywidualni, koszt 10 zł),
9 i 10.08, godz. 9.00 i 12.00
(grupy zorganizowane, koszt 7
zł) - Multicentrum ZODIAK –
Lato z ZODIAKIEM. Uczestnicy
będą mieli do dyspozycji zajęcia
artystyczne, naukowe oraz
techniczne. Sprawdzą, jak działa
bateria słoneczna i elektrownia
wiatrowa, stworzą własne modele z konstrukcyjnych klocków
K’nex i inne prace plastyczne.
• 11.08, godz. 12.00 (warsztaty
indywidualne; koszt 5 zł) - Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP
47 – Warsztat artysty „Czynu”
–
malowanie
płaskorzeźb.
W trakcie warsztatów uczestnicy przeniosą się w czasie do
Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn”, gdzie odkryją tajemnice produkcji pamiątek

religijnych. Ozdobią także
własne płaskorzeźby, wykonane
na wzór tych produkowanych
w zakładzie.
• 18.08, godz. 11.00 (uczestnicy indywidualni, koszt 10 zł)
i 19.08, godz. 10.30 (grupy zorganizowane, koszt 7 zł) - Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
– Z rudą przez wieki. Uczestnicy
zajęć zwiedzą Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, gdzie dowiedzą się, jak i kiedy powstała
ruda żelaza, jak wyglądały
pierwsze kopalne i proces wydobycia. Sprawdzą, do czego służył
szybowskaz i tachograf, czym
była „ściana”, a czym „smyczenie
kibla”. Uzupełnieniem zajęć
będą warsztaty konstrukcyjne.
• 25.08, godz. 9.00 i 12.00
(grupy zorganizowane, koszt
7 zł) - Multicentrum ZODIAK –
Ginące zawody. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądała praca
poszczególnych
fachowców
oraz jak wiele zaangażowania
wymagało kiedyś wykonanie
przedmiotów, które dzisiaj produkowane są seryjnie. Zajrzą do
młyna i przy pomocy własnoręcznie wykonanych modeli poznają zasady jego działania.
• 27.08, godz. 12.00 (warsztaty
rodzinne; koszt 10 zł ) - Kamienica Mieszczańska, ul. Katedralna 8 – Ptaki różnych
środowisk. Podczas warsztatów
uczestnicy będą poznawać –
dzięki eksponatom ze zbiorów
Muzeum
Częstochowskiego
– gatunki ptaków.

SOLA MUSICA

VIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

31 lipca w Kościele Ewangelicko – Augsburskim w
Częstochowie odbędzie się
pierwszy z czterech zaplanowanych koncertów w ramach
VIII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Sola
Musica. Początek o godz.
17:00.

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.

Organizatorem wydarzenia jest
Parafia Ewangelicko – Augsburska
we współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Kultury w Częstochowie oraz Ośrodkiem Promocji
Kultury „Gaude Mater”. Koncertom towarzyszy wystawa prac
Mariusza Osińskiego i Kacpra Jaskulaka pt. „Dialon Archaiczny”.

Wszystkie koncerty będą odbywały się w Kościele Ewangelicko –
Augsburskim przy ul. Śląskiej 20 w
Częstochowie o godz. 17:00.

31 lipca
Koncert „Stylus Fantasticus
et Gloriosa”:
ContrO Ensemble:
Aleksandra Hanus - sopran
Mateusz Janus - skrzypce
Aleksandra Lesner- skrzypce
Kamil Lis - pozytyw

7 sierpnia
Koncert „Miedzy słowem a
muzyką”
Paweł Konik - baryton

Wojciech Wantulok - organy

14 sierpnia
Koncert „Gershwin in memoriam”
Ana Andrzejewska - wokal
Michał Rorat - fortepian
Łukasz Kluczniak - saksofon
Jędrzej Łaciak - bas
Przemysław Pacan - perkusja

21 sierpnia
Koncert „Wspólnota muzycznych intonacji”
Ewa Leszczyńska - sopran
Harmonium Duo:
Hubert Giziewski - akordeon
Iwo Jedynecki - akordeon
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Fundacja Psia Duszka

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

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

Stilo

- piesek który był bardzo
zagubiony. Jest przykładem jak można
niechcący pomimo ogromnej miłości
popełnić błędy, które zaważą na przyszłości zwierzaka. Stilo nie jest psem
dla każdego. A może jest ale dla każdego kto zechce się nauczyć jego obsługi. Wystarczy poznać kilka zasad
i życie z tym psiakiem będzie czystą
przyjemnością. Stilo kocha spacery,
codziennie wychodzi na nie z miłymi
dzieciaczkami z Herbów, które licznie
przychodzą go odwiedzać i zabierać na
przechadzki. Psiak nadaje się do domu
gdzie nie ma psów lub jest stanowczy
pozytywny opanowany piesek lub
sunia. Akceptuje koty. Jest bardzo spokojny i lubi przebywać w samochodzie,
u fryzjera i weterynarza grzecznie pozwala na dotyk i pielęgnację. Stlio nie
nadaje się do małych dzieci i psów z
problemami, bo sam ma kilka do przepracowania. Nowy właściciel dostanie
kompleksową i profesjonalną pomoc
trenerską w ramach adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

S

AR
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Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

Fisher

Miły dziadzio szuka
domu stałego lub tymczasowego.
Fisher - piesek w zaawansowanym
wieku. Znaleziony przemarznięty i
przemoczony w korycie rzeki. Dziadeczek widziany był rankiem,a a do nas
zgłoszono go wieczorem, nie wiemy ile
czasu tam spędził. Czy wpadł do rzeki
sam, czy ktoś celowo chciał pozbyć się
staruszka. Piesek jest przemiły, bardzo
delikatny, podąża za człowiekiem krok
w krok. Wkłada pyszczek w dłonie każdemu kto do niego podejdzie, intensywnie szukając czułości. Uwielbia być
czesany chętnie wdrapuje się na kolanka. Nie wiemy ile zostało mu życia,
być może jest na ostatniej prostej. Należy mu się jednak domowe ciepło i troskliwa opieka na stare lata. Fisher jest
cichy i czysty. Wyprowadzany często
nie nabrudzi w domu, ma idealne relacje z każdym pieskiem i kotkiem, którego spotka. Zapewnimy wszystko co
jest mu potrzebne.. jedzonko, weterynarza, leki, kocyki, miseczki i wszelkie
akcesoria. Szukamy domu który da mu
ciepło i opiekę a my załatwimy resztę,
Daj szanse temu poczciwemu misiowi
na ostatnie chwile życia.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

Bryś

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?

RY

B

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:)

HER

Ś

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

AL

Sushi został odłowiony na terenie
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Alpik vel Kiler

ma 3 lata
i 7 kg wagi. Jest malutki i poręczny :)
Piesek wciąż szuka swojego miejsca
na świecie. Jego historia zaczęła się,
gdy trafił do adopcji do rodziny, która
dała mu miłość i bezpieczeństwo.
Wszystko stracił po kilku latach
gdy sytuacja zmieniła się na tyle,
że dotychczasowi opiekunowie nie
mogli dłużej sprawować opieki nad
pieskiem. Kiler wrócił do fundacji.
Jest psem wpatrzonym w człowieka,
ale w bardzo zdrowym wymiarze.
Nie jest zaborczy ani kontrolujący.
Idealnie nadaje się do domu, gdzie
są dzieci w wieku szkolnym. Jest
niezwykle delikatny w kontaktach
z domownikami. Kładzie się na pleckach, wystawia brzusio do głaskania
i chętnie uczestniczy w aktywnościach. W domu gdzie nie ma innych
psów w spokojnej okolicy, będzie
psem idealnym. Centrum miasta
i nadmierny ruch zwierząt i ludzi
mocno go stresuje, ale pracujemy
nad tym intensywnie. Rodzinie która
zdecyduje się na adopcję zapewniamy pełne wsparcie trenera i behawiorysty. Kilerek jest wspaniałym,
maleńkim pieskiem, który pokocha
swoją rodzinę od razu i będzie jej
wierny do końca swoich dni. Jedyna
jego wada to wybiórczość w tolerowaniu gości. Jednych kocha od razu
innych dopiero po chwili. Jednak
przy tak małym psiaku i jego motywacji do nauki, można ten problem
bardzo szybko przepracować, bądź
uniknąć sytuacji kiedy piesek mógłby
źle się zachować. Na pewno nie nadaje się do domu gdzie jest bardzo
duża rotacja ludzi i zwierząt, lub
pojawiają się goście ze swoimi pieskami. W innych okolicznościach odnajdzie się idealnie i wniesie do niego
dużo radości i bezcenną psią miłość.
Tak bardzo chcemy aby ten piesek
miał już dom. Długo czeka i traci najfajniejszy czas z życia który mógłby
spędzić z kochającym człowiekiem.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

kryminalne newsy
Opatów

Bezzałogowiec pomógł namierzyć czterech chłopców, którzy doprowadzili do
pożaru traw w czwartek 21 lipca. Policyjni
operatorzy drona podczas wspólnego patrolu na terenie gminy Opatów zauważyli dym wśród suchych traw. W pobliżu
znajdowały się uprawy zbóż. Mundurowy
skierował drona bliżej i zobaczył czterech
chłopców podkładających ogień. Szybko
przekazał informacje dyżurnemu, który na
miejsce wysłał straż pożarną. Dzielnicowy
wsiadł do radiowozu i ruszył w stronę
chłopców, którzy zaczęli już uciekać na rowerach. Będąc w stałym kontakcie z drugim
policjantem, który wciąż obserwował sytuację z powietrza, wiedział, gdzie ukryli się
chłopcy.
Zaskoczeni nastolatkowie przyznali się
do podłożenia ognia. Tłumaczyli, że chcieli
tylko rozpalić ognisko. Kiedy zobaczyli
dron, wystraszyli się, że ktoś ich obserwuje i spanikowani odjechali. Niestety nie
przewidzieli, że susza i wiatr doprowadzą

Mandat albo... zadanie

do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia.
Nieuważne działanie mogło doprowadzić
do pożaru pobliskich upraw zbóż. Sprawą
nieodpowiedzialnych nastolatków zajmie
się teraz sąd rodzinny.
Bezzałogowy Statek Powietrzny Policji
jest na wyposażeniu kłobuckiej komendy
od dwóch lat i pozwolił już namierzyć wielu
sprawców, między innymi wykroczeń drogowych. Dron dostarcza Policji informacji z
powietrza w bardzo krótkim czasie, dzięki
czemu jest olbrzymim wsparciem dla
służb. Nie tylko dotrze w trudnodostępne
miejsca, ale także zarejestruje obraz z rozległego terenu.
Policjanci przypominają, że wypalanie
traw jest zabronione. Może spowodować
trudny do ugaszenia pożar zagrażający
życiu zwierząt i ludzi. Powoduje też straty
w środowisku naturalnym, a ziemia na
wypalonym terenie staje się jałowa. - Pamiętajmy też, by grille i ogniska rozpalać
wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach – apeluje KPP w Kłobucku i przypomina, że zgodnie z przepisami za wypalanie
traw grozi kara aresztu albo grzywna,
nawet do 5000 złotych. W przypadku, gdy
ogień niebezpiecznie rozprzestrzeni się
i zagrozi zdrowiu lub życiu ludzi, albo budynkom, konsekwencje prawne mogą być
znacznie poważniejsze.

Zbiornik wodny w Poraju

Wypadli za burtę podczas burzy.
Pomógł patrol policji

Po raz kolejny kierowcy mogli uniknąć
mandatu, wcielając się w rolę pracowników służb, obsługujących na co dzień
zdarzenia drogowe. Wykonywali zadania
strażaków,
ratowników
medycznych i… pracowników zakładu
pogrzebowego. Wszystko to w ramach
akcji “Na ratunek życiu”.
Na początku tygodnia częstochowska
drogówka po raz kolejny we współpracy
ze strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym, zakładem pogrzebowym i służbą
więzienną przeprowadzała działanie “Na
ratunek życiu”. Kierowcy, którzy popełnili
wykroczenie drogowe mieli do wyboru –
przyjąć mandat karny, albo wykonać niełatwe zadanie. Celem akcji było dotarcie
do wyobraźni kierowców i tym samym

ograniczenie liczby wypadków.
To już kolejna taka akcja organizowana przez Wydział
Ruchu Drogowego KMP w
Częstochowie. Jej celem jest
uzmysłowienie
wszystkim
zmotoryzowanym
zagrożeń
jakie niosą ze sobą lekkomyślne zachowania za kierownicą. Prowadzona cyklicznie
od kilku lat cieszy kierujących,
którzy zamiast mandatu za przekroczenie
prędkości mogą wykonać niecodzienne
zadanie. Tak samo było wczoraj. W ramach
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu na drodze krajowej numer 91
częstochowska drogówka ponownie prze-

zdj. KMP Częstochowa

W miniony weekend podczas gwałtownej burzy na zbiorniku wodnym w
Poraju przewróciła się żaglówka, z
której wypadły dwie osoby. Policjanci z
częstochowskiego pododdziału prewencji, pełniący wówczas służbę w
ramach akcji “Bezpieczne wakacje” ruszyli “rozbitkom” na pomoc. Na
szczęście nikt w tym zdarzeniu nie
ucierpiał.
Policjanci z Samodzielnego Pododdziału
Prewencji Policji w Częstochowie w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” jak co
roku dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, patrolując policyjnymi łodziami zalew w Poraju. O tym,
jak bardzo ich obecność jest potrzebna,
przekonali się turyści w miniony weekend.
W sobotę około godziny 15.30 podczas
gwałtownej burzy „wodniacy” zauważyli,
jak silny wiatr na środku zalewu przewraca
żaglówkę, a pływające na niej dwie osoby
wpadają do wody. Kobieta i mężczyzna w
wieku 46 i 50 lat unosili się na powierzchni
dzięki kamizelkom ratunkowym, które
mieli na sobie. Jednakże źle założone nie
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Akcja częstochowskiej drogówki

Policyjny dron namierzył
nastoletnich podpalaczy
Czterech chłopców wywołało pożar
traw na terenie gminy Opatów. W namierzeniu nastolatków pomógł
policyjny dron, który już nie po raz
pierwszy spełnił swoje zadanie. Szybka
reakcja mundurowych umożliwiła
szybkie opanowanie ognia.
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pozwoliły im na poruszanie się w wodzie.
Nie byli w stanie dotrzeć samodzielnie do
brzegu. Policjanci starszy sierżant Łukasz
Górniak, posterunkowy Dawid Mazurek
oraz posterunkowy Łukasz Maliszkiewicz
bardzo szybko przypłynęli na miejsce i
dwóch z nich wskoczyło do wody. Po chwili
wyciągnęli rozbitków na pokład łodzi
patrolowej. Podczas trwania akcji do pomocy przypłynął właściciel miejscowej
wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z
policjantem sierżantem sztabowym Kamilem Chwastkiem, który w dniu wolnym
wypoczywał z rodziną nad zalewem.
Wspólnymi siłami udano się odholować
żaglówkę bliżej brzegu i przywrócić ją do
pionu. Sobotnia akcja ratunkowa była kolejną, która zakończyła się pomyślnie. Nikt
bowiem z ratowanych osób nie ucierpiał i
nie wymagał hospitalizacji. – Pamiętajmy,
że nie wszystkie tego typu sytuacje kończą
się szczęśliwie. Konsekwencje braku rozwagi podczas wypoczynku nad wodą mogą
niekiedy okazać się tragiczne w skutkach.
Jeszcze raz apelujemy o rozsądek – dodaje
KMP w Częstochowie.

prowadziła działania „Na ratunek życiu”.
Kierujący, popełniający wykroczenie drogowe mieli możliwość dokonania wyboru
pomiędzy ukaraniem w drodze mandatu
karnego lub inną formą zwrócenia uwagi
– m.in. otrzymując możliwość wcielenia się
w rolę pracowników służb, obsługujących
na co dzień zdarzenia drogowe.
W wyznaczonym miejscu, obok
policjantów, pojawili się także
strażacy i ratownicy medyczni
oraz…. karawan pogrzebowy.
Ten kierowca, który wybrał
zadanie brał udział w pozorowanej akcji ratunkowej. Ubrany
w strój strażaka musiał “ugasić
ogień”, wynieść z płonącego
samochodu poszkodowanego,

udzielić pierwszej oraz wykonać czynności
z ofiarą śmiertelnego wypadku na miejscu
zdarzenia drogowego i wspólnie z pracownikiem zakładu pogrzebowego ciało
włożyć do karawanu. Na zakończenie funkcjonariusze służby więziennej upozorowali
zatrzymanie kierowcy i przygotowanie go do konwoju.
Każdy z kilkunastu sprawców
ujawnionego wykroczenia drogowego skorzystał z tej opcji
„ominięcia” mandatu. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede
wszystkim od nas samych. Za
kierownicą bądźmy kulturalni,
rozsądni i przewidujący. Niech
każdy z nas bezpiecznie dotrze
do celu.
zdj. KMP Częstochowa

Straż Miejska w Częstochowie

11-latkowie zdewastowali
ogrodzenie
Częstochowscy strażnicy miejscy ujęli
dwóch 11-latków, którzy przy użyciu
spreju zdewastowali jedno z ogrodzeń
przy ul. Słonecznikowej. Interwencja
była możliwa dzięki informacji świadka
zdarzenia.
Zajście miało miejsce w miniony weekend.
Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał tele-

foniczne zgłoszenie o niszczeniu mienia.
Dwaj nieletni chłopcy mieli farbą zdewastować ogrodzenie. Strażnicy miejscy
szybko ujęli sprawców. Jeden z 11-latków
miał w plecaku 6 puszek farby w spreju.
Nieletni zostali przekazani rodzicom, a informacja ze zdarzenia trafiła na V Komisariatu Policji.
■ źródło: Straż Miejska w Częstochowie

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Badania techniczne pojazdów

Mistrzostwa Polski Endurance

Rząd poparł
Wyścigowy duet Zentner Marcinkiewicz zdecydowanymi zmiany dla kierowców
liderami klasyfikacji generalnej!
Rada Ministrów przyjęła we wtorek
26 lipca 2022 r. projekt nowelizacji
ustawy Prawa o ruchu drogowym.
Rząd chce ulepszyć system nadzoru
nad badaniami technicznymi pojazdu.

Adam Zentner i Maciej
Marcinkiewicz zwyciężyli w trzeciej
rundzie Mistrzostw
Polski
Endurance,
umacniając swoją pozycję liderów w klasie
i w klasyfikacji generalnej.
Od początku imprezy
układ sił wskazywał, że kierowcy Radicala SR3 RSX z
nr startowym 30 typowani
byli na najwyższy stopień
podium. Obaj kierowcy
już od kwalifikacji jechali
zgodnie z oczekiwaniami,
ustawiając samochód na Pole Position. Dwugodzinny wyścig odbywał się w zmiennych

– Dążymy do stworzenia spójnego
systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością
stacji kontroli pojazdów, który ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Nowe rozwiązania umożliwią sprawne reagowanie, eliminowanie
i zapobieganie nieprawidłowościom
związanym z przeprowadzaniem badań
technicznych pojazdów. Zmiany dostosowują polskie prawo w tym zakresie do
przepisów UE – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
warunkach, po około kilkunastu minutach
na tor wyjechał Safety Car, później przez
kilka minut pojawiły się silne opady deszczu,
a mimo to Maciej Marcinkiewicz z Adamem
Zentnerem utrzymywali ogromną przewagę
nad rywalami do samej mety wyścigu. Kolejna
runda Mistrzostw Polski Endurance odbędzie się w drugiej połowie sierpnia na torze
Slovakiaring pod Bratysławą. Słowacki tor
to jeden z najnowocześniejszych obiektów w
tej części Europy, jednocześnie bardzo szybki
i techniczny. Rywalizacja będzie z pewnością bardzo zacięta ze względu na połączoną
stawkę z kierowcami uczestniczącymi w Mistrzostwach Słowacji oraz Mistrzostwach Europy Centralnej.

Najważniejsze rozwiązania
• Wprowadzony zostanie organ nadzoru
nad prawidłowością przeprowadzania
badań technicznych, umieszczania
cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty
związanych z dopuszczeniem pojazdu
do ruchu. Zmiana powinna wpłynąć na
wyższą jakość wykonywanych badań
technicznych, co wiąże się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym.
• Nadzór powierzony zostanie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Natomiast starosta będzie
nadal organem nadzoru nad przedsię-

biorcami prowadzącymi stacje kontroli
pojazdów, a dodatkowo nadzorować
będzie także przedsiębiorców, którzy
prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów.
• Stworzony zostanie nowy system
egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów. Określone
zostaną szczegółowe wymagania
dla ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz stworzony
zostanie system przeprowadzania
odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń (tzw. warsztatów
doskonalenia zawodowego) dla diagnostów. Zmiana wpłynie na podwyższenie jakości pracy diagnostów,
ich kwalifikacji i kompetencji oraz
poprawę rzetelności wykonywanych
przez nich badań technicznych.
• Za organizowanie i przeprowadzanie
egzaminów dla kandydatów na diagnostów odpowiedzialny będzie Dyrektor
Instytutu Transportu Samochodowego.
• Zostanie utworzony Krajowy Punkt
Kontaktowy do spraw Badań Technicznych odpowiedzialny za wymianę
informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją
Europejską.
Nowe rozwiązania wejdą w życie
1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu
ogłoszenia ustawy.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

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

OLEJE
SAMOCHODOWE

MOTOCYKLOWE

ul. Piastowska 81,
42-202 Częstochowa

WYMIANA OLEJU

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

www.bacart.com.pl
Bacart Centrum Akumulatorów
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Instrukcja krok po kroku

Prawo o ruchu drogowym

Jak sprawdzić punkty karne?
Chcesz dowiedzieć się, ile
masz na swoim koncie
punktów karnych? Możesz
to zrobić na dwa sposoby –
przez Internet bądź udając
się do najbliższego komisariatu policji.
Przez internet
Jeśli chcesz sprawdzić swoje
punkty karne przez internet –
potrzebujesz profilu zaufanego.

Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość.
1. Wchodzimy na stronę www.
obywatel.gov.pl
2. Odszukujemy zakładkę „Kierowcy i pojazdy”
3. Klikamy w opcję o nazwie
„Sprawdź swoje punkty karne”.
4. System przeniesie cię na stronę
profilu zaufanego. Zaloguj się na
swoje konto.
5. Po zalogowaniu system prze-
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Czy należy przepuszczać
ruszający z przystanku
autobus?

niesie cię do serwisu OBYWATEL.GOV.PL.
6. Informacja o twoich punktach
karnych wyświetli się od razu.
7. Możesz ją pobrać w formacie
PDF i wydrukować – jeśli chcesz.
Taki wydruk ma charakter informacyjny – nie jest to dokument
urzędowy. Oznacza to, że sąd
albo urząd może nie uznać takiego dokumentu (na przykład
jako dowód w sprawie).

Gdy autobus wyjeżdża z przystanku, czy osobówka powinna
go przepuścić? Który z tych pojazdów ma pierwszeństwo?
Bywa, że kierowcy mają dylemat podczas takiej sytuacji
na drodze. Wątpliwości rozwiewają zapisy w ustawie
Prawa o ruchu drogowym.
Podkreślić należy, że chodzi
o przepisy, które obowiązują w terenie zabudowanym, czyli oznaczonym znakiem D-42. O tym,
który pojazd ma pierwszeństwo
w wyżej opisanej sytuacji wyjaśnia art. 18 ustawy Prawo o ruchu
drogowym: „Kierujący pojazdem,
zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym,
jest
obowiązany
zmniejszyć
prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem)
włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje
kierunkowskazem zamiar zmiany
pasa ruchu lub wjechania z zatoki
na jezdnię”. Oznacza to, że gdy
zauważymy autobus stojący w zatoce, nie powinniśmy przyspieszać, aby za wszelką cenę znaleźć

się przed nim. To kwestia bezpieczeństwa, ponieważ pasażerowie autobusu mogą się pojawić
wszędzie, wyłaniając zza pojazdu
– nawet w miejscu niedozwolonym. Wówczas trzeba zachować
szczególną ostrożność i przestrzegać przepisu, który mówi
o obowiązku zwalniania przed
przystankiem, gdy w zatoczce
znajduje się autobus.
Autobus z bezwzględnym
pierwszeństwem?
Autobus, który chce się włączyć
do ruchu, wyjeżdżając z zatoczki,
nie zawsze ma pierwszeństwo
przed samochodami, które poruszają się główną drogą. Kwestię
tę wyjaśnia zapis w art.18 ust.2:
„Kierujący autobusem (trolejbusem), o którym mowa w ust.
1, może wjechać na sąsiedni pas
ruchu lub na jezdnię dopiero po
upewnieniu się, że nie spowoduje
to zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego”. Może dojść do
sytuacji, kiedy kierowca autobusu
włączy kierunkowskaz w chwili,
gdy kierujący samochodem nie
będzie miał szansy na wyhamowanie. Wówczas autobus powinien przepuścić drugi pojazd.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Wybrane samochody na dzień 29 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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SPRZEDAM
● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

felgach, tel. 501 608 730
● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015

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

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

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

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

● 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

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

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

● 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

● Dzwi harmonijkowe.
Tel. 501 109 822
● Dzwi pokojowe białe z szybkami. Tel. 501 109 822
● Drzwi wewnętrzne białe 80 bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt.
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.
Tel. 509 024 239

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

● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015

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

● Garaż murowany na ul. Prusa.
Tel. 502 119 234
● 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

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

● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

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

● Koła do Opla 15 na stalowych

● Pianino Calisio,

ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, tel. 535 988 066
● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102
● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena
100 zł. Tel: 697 272 102
● Skuter 4t, stan dobry do jazdy.
Tel. 696 289 385
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
● Suknia ślubna w roz. 38,
tel. 508 173 008
● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955
● Toaleta kompaktowa, używana,
w dobrym stanie, z „Koła”,
tel. 501 109 822

● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 560 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969
● Malowanie obrazów,
szkicowanie
Tel. 667 499 164
● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
● Przyjmę lub kupię klatkę dla
chomika (dość dużą).
Tel. 667 499 164
● Przyjmę: wózki inwalidzkie

oraz kule. Tel. 667 499 164
● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015
● Przyjmę zużyte telefony komórkowe, tel. 667 499 164
● Samotny mężczyzna 55 lat po
rozwodzie pozna kobietę, chętnie puszystą, do zamieszkania
razem. Tel. 519 453 121
● Trening pamięci, uwagi,
myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587
● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

● Umywalka, z „Koła”, z baterią i
szafką, wymiar 65 x 47,
tel. 501 109 822
● Wanna metalowa, używana,
w dobrym stanie, wym. 170 x
75.Tel. 501 109 822
● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

USŁUGI

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

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

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu
Przez internet
Dostarczyć ogłoszenie

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

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

Częstochowa, Al. NMP 51

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

Wysłać email

na numer 792 620 051

reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS

sport
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CH Auchan Poczesna

Częstochowa

Plażowiczki i plażowicze
powalczą o Puchar Śląska

Wakacyjny bieg po nagrody!
Centrum Handlowe Auchan
Poczesna zaprasza na „Wakacyjny bieg po nagrody” na
dystansie 5 i 10 kilometrów.
Sportowe zmagania w ramach wydarzenia odbędą się
20 sierpnia. Honorowy Patronat nad imprezą objął
Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma. Uczestnicy
mogą liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki.
Zapisy odbywają się poprzez
serwis www.dostartu.pl.
- Uczestnicy biegu będą rywalizować na dwóch dystansach
– 5 lub 10 kilometrów. Wszyscy
otrzymają pakiety startowe,
które będzie można odebrać
w dniu biegu w Biurze Zawodów
mieszczącym się na parkingu
Centrum Handlowego Auchan
Poczesna. Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy od

godziny 9:30 do godziny 10:30.
Sportowa rywalizacja rozpocznie się o godzinie 11:00.
Start i meta będą zlokalizowane
na terenie parkingu Centrum
Handlowego Auchan Poczesna.
W klasyfikacji OPEN kobiet
i mężczyzn w biegu na 5 i 10 km
nagrody otrzymają osoby, które
zajmą trzy pierwsze miejsca.
Czekają na nich również puchary, dyplomy i upominki
od sponsorów. Uczestnicy
bez względu na wynik otrzymają pamiątkowe medale.
Organizatorzy
przygotowali
również kilkadziesiąt nagród
dla wszystkich uczestników
Biegu na 5 i 10 km. Nagrodzone
zostaną osoby, które uplasują
się na wybranych miejscach,
określonych w regulaminie
zawodów – informują organizatorzy. Pełny regulamin wydarzenia i zapisy znajdują się na

stronie www.dostartu.pl. Limit
uczestników biegu wynosi 145
osób. W biegu na 5 km udział
mogą wziąć osoby w wieku
12 lat i starsze. W biegu na 10
km udział mogą wziąć osoby
w wieku 16 lat i starsze. Zawodnicy niepełnoletni muszą
posiadać
zgodę
prawnych
opiekunów na uczestnictwo
w biegu (podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów
przez rodzica lub opiekuna
prawnego po przedstawieniu
dokumentu tożsamości). Wysokość opłaty startowej zależna
jest od wybranego dystansu.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie biegu.
Wakacyjny bieg po nagrody
rozpocznie się 20 sierpnia
o godzinie 11:00 na parkingu
Centrum Handlowego Auchan
Poczesna przy ulicy Krakowskiej 10 w Poczesnej.

Akcja „Wielka Wyprawa”

Wkręć się w pomaganie!
II edycja „Wielkiej Wyprawy” już za miesiąc. 28
sierpnia uczestnicy akcji
wystartują z Częstochowy,
aby w sześć dni pokonać
550 km i dotrzeć do Zamościa. Całkowity dochód
zebrany podczas wyprawy
zostanie przekazany dla
częstochowskiego domu
dziecka, prowadzonego
przez
stowarzyszenie
„AMICUS”.
Na trasie „Wielkiej Wyprawy”
znajdą się m.in. Olkusz, Kraków,
Tarnobrzeg i Sandomierz. Wydarzeniem towarzyszącym II
edycji będzie również akcja
„Wkręć się w pomaganie”. Jej
celem jest przejechanie jak naj-

większej ilości kilometrów na
rowerze w terminie 29 sierpnia
- 2 września. Pięć najlepszych
osób otrzyma pamiątkowe statuetki, a w ręce jednej, wylosowanej osoby powędruje nagroda
niespodzianka. Aby dołączyć do
akcji należy:
1. Wysłać zgłoszenie na adres
wielkawyprawakonkurs@interia.pl - zgłoszenie powinno
zawierać imię i nazwisko,
miasto oraz adres e-mail
Uczestnika
2. Dokonać wpłaty 15 złotych wpisowego na zbiórkę
(https://zrzutka.pl/s9ea3u) i
wysłać zrzut ekranu do weryfikacji (także na adres wielkawyprawakonkurs@interia.pl)

W czasie trwania akcji należy rejestrować swoją jazdę
na rowerze za pomocą aplikacji
zapisującej ślad GPS. Po zakończeniu akcji, tj. po 2 września należy zrzuty ekranu przesłać do
weryfikacji – po ich podliczeniu
kilometrów, w wydarzeniu, pojawią się wyniki! Szczegóły i
regulamin wydarzenia można
znaleźć na profilu Facebook
„Wielkiej Wyprawy”. Patronat
nad „Wielką Wyprawą” objęli:
Prezydent Miasta Częstochowy
Pan Krzysztof Matyjaszczyk,
Prezydent Miasta Tarnobrzega
Pan Dariusz Bożek, Prezydent
Miasta Zamościa Pan Andrzej
Wnuk.

Raków Częstochowa – Stal Mielec

W inaugurującym sezon spotkaniu
Czerwono-Niebiescy

pokonali 1:0 Wartę Poznań.
Mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym drużyna szkoleniowca Marka Papszuna miała
zmierzyć się z Piastem Gliwice
został przełożony. Powodem
tej zmiany były przygotowania
częstochowskiego
zespołu
do rewanżowego starcia z FC
Astaną w Kazachstanie. Bilety

W najbliższy weekend na boiskach do siatkówki przed
Galerią Jurajską rozegrany
zostanie V Puchar Śląska
w Siatkówce Plażowej Kobiet
i Mężczyzn.
Pierwszego dnia zmaganiach 30 lipca, w szranki stanie ze sobą
12 par żeńskich. Dzień później, 31
lipca, rywalizować będzie 12 duetów męskich. Każdego dnia turnieje rozpoczynać będą się o godz.
10:00. Całość zawodów rozegrana
zostanie systemem brazylijskim,
czyli do rozegrania będzie po 22
mecze każdego dnia. – Rywalizacja najlepszych w regionie plażowiczek i plażowiczów to już
doroczna tradycja Galerii Jurajskiej. Nie inaczej jest i w tym roku.
Za sprawą otwartych zmagań na
naszych boiskach będzie można
obejrzeć rywalizację championek
i championów. Sportowe emocje
są gwarantowane – mówi Violetta
Dziubi-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.
Wciąż można się zapisać
Organizowany przez Klub Uczelniany AZS turniej ma charakter

PKO Ekstraklasa

W najbliższą niedzielę 31
lipca Raków Częstochowa
zmierzy się ze PGE FKS Stalą
Mielec w ramach 3. kolejki
PKO BP Ekstraklasy. Początek spotkania o godz.
17:30.
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na niedzielne spotkanie Rakowa
ze Stalą Mielec można nabyć
online, a także stacjonarnie w
sklepie Rakowa w Galerii Jurajskiej oraz Raków FanStore przy
Limanowskiego 83. Sprzedaż
biletów na trybunę B będzie
prowadzona również w sklepie
MEDALIK przy alei Kościuszki
18/20.

otwarty. – Można się przyłączyć
do kibicowania, ale także do rywalizacji o Puchar i nagrody, których
w tym roku łączna wartość wynosi
3800 zł. Do udziału w zawodach
wciąż mogą zgłaszać się pary siatkarek i siatkarzy z woj. śląskiego
i nie tylko – informuje Marcin
Dobrzański wiceprezes częstochowskiego AZS-u, organizator
wydarzenia. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem, wystarczy
w tym celu wysłać zgłoszenie,
pisząc na adres mailowy dobrzanski@sedziowie.com. Zapisy
prowadzone są do wyczerpania
wolnych miejsc, ale nie później
niż do godz. 9:30 w dniu turnieju.
Jak podkreśla Marcin Dobrzański,
ranga imprezy z roku na rok rośnie. – Puchar Śląska przyciąga
najlepsze duety, również tych
zdobywających trofea na arenie
ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. To gwarantuje nie tylko
wysoki poziom zmagań na piachu,
ale także duże zainteresowanie kibiców. A my, wspólnie z gospodarzem obiektu, zawsze dokładamy
wszelkich starań by impreza była
jak najlepiej przygotowana, zarówno dla sportowców, jak i dopingujących.

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa
– Fogo Unia Leszno
■ zdj. Grzegorz Misiak Photography

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 5 sierpnia
zmierzy się w ramach 14. kolejki PGE Ekstraligi z Fogo
Unią Leszno. Dla podopiecznych szkoleniowca Lecha
Kędziory będzie to mecz wyjazdowy.
W poprzedniej kolejce ekipa
Lwów w kapitalnym stylu pokonała lidera rozgrywek Motor Lublin na Arenie zielona-energia.
com w Częstochowie. Przez większość spotkania obie drużyny szły

łeb w łeb i wynik długo oscylował
wokół remisu, jednak ostatnie biegi
pokazały wyższość gospodarzy.
Ostatecznie zespół szkoleniowca
Lecha Kędziory zwyciężył z Koziołkami 49:41 i dopisał trzy punkty
do tabeli ligowej. Obecnie biało-zielona drużyna wciąż zajmuje pozycje wicelidera w tabeli i jest duża
szansa, że sezon zasadniczy zakończy tuż za Motorem, do którego
traci siedem punktów. 5 sierpnia
ekipa trenera Kędziory zmierzy się
z Fogo Unią na stadionie w Lesznie.
Początek spotkania o godz. 20:30.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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zapraszamy

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

tel. 696 48 66 80

