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Wyższe kary

Do 10 mln zł
za zanieczyszczanie
środowiska
Rząd chce podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko
środowisku. Jeśli sprawca zostanie skazany za umyślne przestępstwo
przeciwko środowisku, sąd będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości
od 10 tys. zł do 10 mln zł rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Proponowane zmiany są reakcją
na zauważalny w ostatnich latach
wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku. Widoczna jest
także tendencja wzrostowa liczby
pożarów miejsc gromadzenia odpadów. Rządzący stwierdzili więc,
że obecne sankcje karne są niewystarczające i nie powstrzymują
sprawców przed popełnianiem
przestępstw przeciwko środowisku. Dlatego też przyjęli projekt
zakładający m.in. podwyższenie
kar za wykroczenia i przestępstwa
przeciwko środowisku.
Najważniejsze rozwiązania
• W przypadku skazania sprawcy
za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd będzie
musiał orzec wobec niego nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł
do 10 mln zł.
• Gdy przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie, nawiązka

będzie orzekana fakultatywnie.
• Środki z nawiązki trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Posłużą one nie tylko do usuwania skutków działalności przestępczej, ale także zasilą różne
programy ekologiczne, mające
na celu m.in. poprawę jakości powietrza lub wody w Polsce.
• Podniesione zostaną kary za
spowodowanie
zniszczenia
w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.
W takim przypadku grozić będzie kara pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
• Za niszczenie albo uszkadzanie
– wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym
ochroną – roślin, zwierząt,
grzybów lub ich siedlisk, lub
siedlisk przyrodniczych, i spowodowanie tam istotnej szkody

– grozić będzie grzywna, kara
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Taka sama kara
przewidziana będzie za niszczenie albo uszkadzanie roślin,
zwierząt i grzybów pod ochroną
gatunkową lub ich siedlisk
– w przypadku istotnej szkody.
• Podniesione zostaną kary za
m.in. zanieczyszczenie wody,
powietrza lub powierzchni ziemi
substancją albo promieniowaniem jonizującym, jeśli może to
zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne
obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub
zniszczenie w świecie roślinnym
lub zwierzęcym – w znacznych
rozmiarach. W takim przypadku
grozić będzie kara pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
■ Czytaj dalej na stronie 3
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reklama

aktualności
Przetarg

Agatka Kuberska

Wiadomo, kto wykona Choroba znowu dała o sobie znać
połączenie ulicy
Niestety tym razem nie mamy do- cięcia guza. Nowotwór został w całości
co było kluczowe dla dalszego
Wojciecha Korfantego brych wieści. Agatka Kuberska usunięty,
leczenia.
Jej
najbliżsi po licznych konsulponownie musiała stawić czoła chotacjach,
zdecydowali
się na alternatywę
z Bugajską
robie. Kontrolny rezonans wykazał
radioterapii – protonoterapię. Podjęto
Są wyniki przetargu na budowę połączenia
ulicy Wojciecha Korfantego z Bugajską, które
lepiej skomunikuje tereny przemysłowe
z DK-46. Poprawi też rowerowe połączenie
miasta z terenami jurajskimi. Firma, która
wygrała przetarg, ma zrealizować to zadanie
za ponad 56,6 mln zł.
Obecnie do Olsztyna można dojechać także przez
miejskie tereny przemysłowe obok Huty Guardian
i walcowni blach grubych. Ale ciąg dalszy tej drogi
w kierunku Olsztyna jest mało przyjazny. Miejski
Zarząd Dróg w Częstochowie zaprojektował więc
przedłużenie ul. Korfantego – nową drogę o dobrych parametrach wraz ze ścieżką rowerową.
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi łączącej ul. Korfantego z ul. Bugajską o długości 1,8
km (od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej), budowę
dwóch łącznic oraz przebudowę DK-46. W ramach
prac zaplanowano wykonanie konstrukcji jezdni,
poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników,
zatok autobusowych projektowanej drogi oraz
przebudowę dróg towarzyszących. Inwestycja ma
łączyć tereny inwestycyjne i zakłady produkcyjne
z drogą DK-46 oraz z gminami sąsiednimi, poprawi
także jakość połączenia rowerowego Częstochowy
z Olsztynem.
W ogłoszonym przez miasto przetargu wpłynęły
dwie oferty na realizację tej inwestycji. Korzystniejszą zaproponowała Firma Budowlana Anna-Bud
z Warszawy. Mowa o kwocie ponad 56,6 mln zł.
Zgodnie z zapowiedziami Częstochowa ma
otrzymać na ten cel 30 mln zł dofinansowania
z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych.
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych umowa z wykonawcą zostanie zawarta po uzyskaniu promesy
inwestycyjnej w ramach Polskiego Ładu.

bowiem u niej wznowę. Na nowe leczenie dziewczynka zareagowała
fatalnie. Po wielu konsultacjach jej
rodzice wspólnie z lekarzami doszli
do wniosku, że kontynuowanie jakiejkolwiek terapii jest za bardzo
ryzykowne i na dodatek nie przynosi
oczekiwanych rezultatów. Dlatego
też zdecydowano o zakończeniu leczenia nowotworowego

Przypomnijmy, 7-letnia Agatka marzyła
o pójściu do szkoły, ale we wrześniu trafiła
do szpitala. Zaczęło się od bólu brzucha,
później pojawiła się senność i bóle głowy.
Diagnoza okazała się dramatyczna –
guz mózgu. W Górnośląskim Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach Agatka
przeszła skomplikowaną operację wy-

więc decyzję, że Agatka będzie leczona
w Stanach Zjednoczonych. Na przeszkodzie stanęły oczywiście pieniądze.
Leczenie miało pochłonąć 8 milionów
złotych. Ruszyła zbiórka. Błyskawicznie
udało się zgromadzić część funduszy.
Niestety nagle stan Agatki pogorszył się.
Przyspieszono więc termin jej wylotu do
Ameryki. Dziewczynka poleciała do San
Diego specjalnym samolotem przystosowanym do transportu medycznego. Tam
przeszła protonoterapię, która wiązała
się nie tylko z naświetlaniem, ale także
codzienną narkozą, osłabieniem, bólami
głowy i wieloma innych dolegliwościami.
Do tego codzienne wykonywanie ćwiczeń,
dzięki którym dziewczynka mogła wracać
do sprawności. Po ponad dwóch miesiącach walki o życie, mała częstochowianka
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wróciła do Polski. Agatka czuła się raz
lepiej, raz gorzej. Niestety jak informują
rodzice dziewczynki, kontrolny rezonans
w czerwcu wykazał u niej wznowę. Zdecydowano o przerwaniu zaplanowanego
leczenia i wdrożono nowe - chemię w tabletkach oraz dwa wkłucia do rdzenia
kręgowego, bezpośrednio do płynu
mózgowo-rdzeniowego.
Dziewczynka
zareagowała na nie fatalnie. Po wielu
konsultacjach rodzice Agatki wspólnie
z lekarzami doszli do wniosku, że kontynuowanie jakiejkolwiek terapii jest za bardzo
ryzykowne i na dodatek nie przynosi
oczekiwanych rezultatów. Dlatego też
zdecydowano o zakończeniu leczenia nowotworowego. Teraz rodzice Agatki mają
nowy cel. - Musimy powalczyć o jej szczęście! - podkreślają. Dziewczynka wróciła
już do domu. - Tu będziemy łapać każdą
wspólną chwilę. A teraz trzymajcie kciuki,
aby tych chwil było jak najwięcej. Już
mamy pierwszy uśmiech po przywitaniu
z ulubionymi miśkami. Mamy nadzieję,
że pobyt z nami przywróci jej dawną radość i podniesie choć troszkę do góry,
a nasze szczęście uda nam się utrzymać
przez jak najwięcej dni, tygodni, a może
jeszcze dłużej... kto wie. Dziękujemy za
wszystko... - podsumowują.

Wyższe kary

Do 10 mln zł za zanieczyszczanie środowiska
■ CD ze str. 1

• Podwyższona zostanie kara m.in. za
nielegalne składowanie, usuwanie,
przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które
może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni
ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Grozić za to
będzie kara pozbawienia wolności od
roku do 10 lat.
• Zwiększy się także kara za przywożenie z zagranicy lub wywożenie za
granicę odpadów niebezpiecznych

– bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom.
Grozić za to będzie kara pozbawienia
wolności od 2 do 12 lat.
• Podwyższona zostanie minimalna
i maksymalna stawka kara grzywny za
zaśmiecanie miejsc publicznych.
• Maksymalna stawka kary grzywny
za usuwanie roślinności przez wypalanie gruntów rolnych, obszarów
kolejowych, pasów przydrożnych,
trzcinowisk lub szuwarów zostanie
podwyższona do 30 tys. zł.
• Zlikwidowany zostanie warunek odpo-

wiedzialności podmiotów zbiorowych
(np. spółek), jeśli chodzi o wcześniejsze
prawomocne skazanie osoby fizycznej
za przestępstwo przeciwko środowisku. Obecnie za przestępstwo to,
musi najpierw zostać prawomocnie
skazana osoba fizyczna (np. prezes
firmy), by odpowiedzialność za zniszczenie środowiska ponosiła także
sama spółka.
Projekt nowelizacji ustawy podwyższający kary za wykroczenia i przestępstwa
przeciwko środowisku przekazany został do dalszych prac w komisji.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Miejski program

Witamy na świecie!
Dzięki miejskiemu programowi
dofinansowania
procedury in vitro na świat
przyszła kolejna mała częstochowianka. Anna urodziła się
21 czerwca. Tradycyjnie od
władz miasta i firmy Deltim
otrzymał już swoją pierwszą
„furę”.
Tym razem procedura została
przeprowadzona w klinice GYN-

CENTRUM w Katowicach.
Do tej pory, dzięki częstochowskiemu programowi od 2012 r.
urodziło się 68 dzieci (34 dziewczynek oraz 34 chłopców) – w tym
8 par bliźniaków.
Od pierwszej edycji program
wspiera częstochowska firma
Deltim, która każdemu dziecku
funduje wózek własnej produkcji.
Kolejny z nich trafił do rodziców
małej częstochowianki.

Straż miejska:

Poszukujemy chętnych
do pracy
Częstochowska straż miejska
szuka kolejnych pracowników.
Na dostarczenie dokumentów
od chętnych kandydatów
czeka do 22 lipca.
– Straż miejska szuka chętnych
osób, które chciałby pomagać
mieszkankom i mieszkańcom
Częstochowy. Nasza praca codziennie przynosi nowe wyzwania – mówi Artur Kucharski,
rzecznik straży miejskiej. – Realizacja codziennych telefonicznych
zgłoszeń mieszkańców, własne
interwencje, ujęcia sprawców wykroczeń, interwencje monitoringowe, udział w uroczystościach
miejskich to tylko niektóre podstawowe zadania strażników miejskich – dodaje.
Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba spełnić niezbędne
wymagania określone w ustawie
o strażach miejskich i gminnych.
Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać co najmniej wykształ-

cenie średnie, mieć nienaganną
opinię,
wykazać
sprawność
pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany
przez sąd, musi mieć uregulowany
stosunek do służby wojskowej. –
Podczas naboru kandydaci zdają
m.in. test sprawnościowy, który
składa się z biegu na 60 metrów,
pchnięcia kulą 4 kilogramową oraz
biegiem na 400 metrów. Oprócz
tego przeprowadzone zostaną
testy humanistyczne i psychologiczne – wyjaśnia Artur Kucharski.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można
w Biuletynie Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Częstochowie
na stronie:
www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie.
Wymagane dokumenty należy
składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok
3 do 22 lipca do godz. 15:30. Decyduje data wpływu do Straży
Miejskiej.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

aktualności
MZD tłumaczy

Które połączenia z aleją Wojska Polskiego
zostaną utrzymane?
Jak bumerang powraca temat
przebudowy alei Wojska Polskiego. Jak na razie trwa analiza
ofert na dokończenie prac złożonych ogłoszonym przetargu.
Tymczasem Miejski Zarząd Dróg
postanowił ponownie wyjaśnić
kwestię zjazdów i wyjazdówpo
finalizacji przebudowy alei
Wojska Polskiego, wskazując na
odstępstwa, jakie udało się uzyskać
oraz
rozwiązania
wymagane przez audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Od samego początku procedowania docelowych rozwiązań
w zakresie organizacji ruchu
przy alei Wojska Polskiego, MZD
dążył do wdrożenia w projekcie
takich rozwiązań, które w najwyższym stopniu po zakończeniu
prac będą umożliwiały komfortową i bezpieczną komunikację
z przyległymi z obu stron ulicami poprzecznymi – twierdzi
Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MZD w Częstochowie. - Mając
na uwadze, że funkcjonujące

dotąd rozwiązania inżynieryjne
były w ciągu tej drogi wdrażane
pół wieku temu, należało się
spodziewać, że niektóre elementy organizacji ruchu muszą
ulec zmianie. Pierwotne opinie
zewnętrznych specjalistów sugerowały nawet, że – zgodnie
z obowiązującym w Polsce
prawem – zdecydowana większość wjazdów i wyjazdów z ulic
poprzecznych będzie musiała
zniknąć - zaznacza.
Część proponowanych przez
projektantów wjazdów i wyjazdów w istocie została zakwestionowana przez zewnętrzny
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Pierwotnie miało więc
zabraknąć relacji al. Wojska Polskiego z: ul. Rakowską w każdym
kierunku, ul. Okrzei (zjazd i wyjazd), ul. Powstańców Śląskich, ul.
Bór, ul. Sieroszewskiego i ul. Brzozową. Mając jednak na uwadze
interes społeczny mieszkańców
i komunikacyjny interes miasta,
MZD przystąpił do działań prawnych i projektowych, które w konsekwencji miały pozwolić uzyskać

szereg odstępstw od przepisów
ze strony służb właściwego ministerstwa – wyjaśnia Maciej Hasik.
Ostatecznie jednak udało się
uzyskać odstępstwa i przywrócić
w projekcie docelowe relacje
al. Wojska Polskiego z: ul. Powstańców Śląskich, ul. Okrzei
(wjazd z DK-91), ul. Rakowską
(wyjazd na DK-91 kierunek Warszawa i wjazd z DK-91 od strony
Katowic). - Wysoce prawdopodobne jest, że w efekcie kolejnych
zabiegów dążących do uzyskania
następnych odstępstw, po zakończeniu przebudowy alei Wojska
Polskiego utrzymany będzie
także wjazd w ul. Rakowską (dla
jadących DK-91 od strony Warszawy) i połączenie z ul. Sieroszewskiego – tłumaczy Maciej
Hasik. Z uwagi na techniczny
brak możliwości zmiany parametrów drogowych zamknięty
docelowo, na stałe pozostanie
natomiast zjazd w ul. Bór, wyjazd
z ul. Rakowskiej w kierunku Katowic i wyjazd z ul. Okrzei w aleję
Wojska Polskiego (zjazd pozostanie dostępny).

Inwestycja

Wodociągi częstochowskie zakupiły
paczkowarkę
Wodociągi Częstochowskie
zainwestowały w specjalną
paczkowarkę do wody. Dzięki
temu w razie awarii sieci, czy
innych sytuacjach kryzysowych,
będą
ją
mogły
błyskawicznie
przekazać
mieszkańcom.
Urządzenie do paczkowania
wody w woreczki zostało zamontowane w Stacji Uzdatniania
Wody w Wierzchowisku, jednym
z kilku głównych ujęć należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego. Przy użyciu

tej maszyny można zagwarantować ciągłość dostaw wody
bezpiecznej
bakteriologicznie
w przypadku problemów z siecią
wodociągową, wtórnego skażenia wody w sieci, wystąpienia
klęsk żywiołowych, zamarzania/
uszkodzenia przyłączy, ale także
organizacji imprez masowych.
Termin przydatności wody do
spożycia pakowanej w woreczki
foliowe wynosi aż pół roku.
Urządzenie pozwala wyprodukować kilka tysięcy woreczków
z wodą w bardzo krótkim czasie.
PWiK dzięki inwestycji w tabor
samochodowy może w stosunkowo krótkim czasie dostarczyć

wodę do dowolnego miejsca na
bardzo dużym obszarze.
Maszyna zakupiona przez Wodociągi Częstochowskie wyposażona jest w panel operatorski
oraz zespół przygotowania folii,
datowania worków i pakowania
wody. Urządzenie może być obsługiwane przez jedną osobę.
Paczkowarką steruje się z pulpitu operatorskiego, a regulacja
wydajności i dozowania urządzenia odbywa się w sposób manualny. Automatyczny datownik
pozwala na określenie terminu
produkcji oraz przydatności do
spożycia zapakowanej wody.

Częstochowa

Nowe opłatomaty w magistracie

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.

Z częstochowskiego magistratu zniknęły kasy Banku
Handlowego S.A. Ich miejsce
zajęły nowe opłatomaty,
w których można dokonywać
opłat administracyjnych przelewem lub kartą - bez prowizji.
Kartą można płacić także poprzez terminale płatnicze na
stanowiskach obsługi interesantów.
Przypomnijmy, że od 1 lipca
działa nowa umowa na obsługę
bankową między Bankiem Han-

dlowym w Warszawie a Urzędem
Miasta Częstochowy (jej zapisy
będą obowiązywały do końca
2023 roku). Obecnie w Urzędzie
Miasta nie ma już możliwości zapłaty należności gotówką. Wpłat
gotówkowych za urzędowe czynności administracyjne, bez dodatkowych opłat, można dokonywać
jedynie na poczcie (we wszystkich
placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej
Poczty Polskiej).
Bezgotówkowe płatności przelewem bankowym lub kartą

płatniczą są możliwe we wspomnianych nowych opłatomatach
zlokalizowanych w budynkach
UM przy ul. Śląskiej 11/13 i Waszyngtona 5. Z płatności kartą
można skorzystać także poprzez
terminale płatnicze na wyposażonych w nie stanowiskach obsługi
interesantów.

Uwaga:

Numery rachunków bankowych,
na które należy dokonywać płatności, pozostały bez zmian.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności
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Piękny jubileusz

Sakramentalne “tak” powiedzieli ponad 50 lat temu
Blisko pięćdziesiąt par
z miasta i gminy Olsztyn
świętowało jubileusz Złotych Godów. Wszystkie
małżeństwa sakramentalne “tak” powiedziały
ponad 50 lat temu.
Uroczystość
związana
z tym pięknym jubileuszem
podzielona była na dwie
tury. W jednym dniu świętowały dwadzieścia dwie
pary, a w drugim dwadzieścia
jeden. Pamiątkowe medale
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Burmistrz Miasta i Gminy
Olsztyn, Tomasz Kucharski.
Z kolei pamiątkowy dyplom,
legitymację i kwiaty na ręce
jubilatów złożył Przewodniczący Rady Miejskiej, Janusz
Konieczny oraz kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego,
Wiktor Bogdanowicz.
Wydarzenie uświetnił występ akordeonisty Romana
Krysta. Po części oficjalnej
jubilaci zostali zaproszeni na
obiad, tort oraz symboliczny
kieliszek szampana, aby
uczcić wiele lat spędzonych
w małżeństwie.
■ Katarzyna Gwara

1
2

■ zdj. UMiG Olsztyn

5

21 czerwca uhonorowani medalami zostali:
Zdzisława Brzezoń-Badurak i Adolf Badurak
Halina i Marian Całusowie
Stanisława i Stanisław Dudkowie
Anna i Marek Habrzykowie
Elżbieta i Marian Kasztelanowie
Krystyna i Józef Kleszczowie
Józefa i Kazimierz Kumkowie
Helena i Marian Marczakowie
Maria i Jan Mermerowie
Halina i Janusz Mielanowie
Apolonia i Stanisław Mizerowie
Elżbieta i Jan Mizgałowie
Irmina i Edward Nowakowie
Michalina i Grzegorz Olewińscy
Gabriela i Jan Palowie
Eugenia i Mieczysław Pietrusiakowie
Marianna i Jan Plutowie
Zenona i Józef Sobalowie
Zofia i Jan Stępniowie
Magdalena i Andrzej Szymańscy
Irena i Stefan Tomalscy
Stanisława i Władysław Srokoszowie

28 czerwca uhonorowani medalami zostali:
Romualda i Tadeusz Bolkowscy
Elżbieta i Piotr Trąbscy
Bronisława i Marek Ujmowie
Stanisława i Stefan Wiśniewscy
Ewa i Marek Znoskowie
Barbara i Andrzej Górowie
Helena i Henryk Jasińscy
Krystyna i Józef Kokotowie
Jadwiga i Mieczysław Kotasowie
Stefania i Witold Krysiakowie
Grażyna i Zbigniew Marczakowie
Janina i Tadeusz Miarkowie
Helena i Krzysztof Nocuniowie
Wiesława i Jerzy Nowakowie
Erika i Zygmunt Rozpondkowie
Stanisława i Władysław Srokoszowie
Ewa i Zdzisław Stępniowie
Alfreda i Marian Szecówkowie
Barbara i Zygmunt Zientalowie
Sabina i Jerzy Zjawińscy
Marianna i Tadeusz Michalikowie

Aby otrzymać bonus w formie „Zwrotu za prąd” na konto rozliczeniowe, zarejestruj zakup w Programie klienckim w Moim TAURONIE na tauron.pl/moj-tauron.
Gwarantujemy montaż do 14 dni roboczych od podpisania umowy i wpłacenia zaliczki.
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Nietypowa akcja

Galeria Jurajska pomaga
chronić dzieci przed UV
Nietypowa
akcja
w Galerii Jurajskiej.
W centrum handlowym najmłodsi
mogą odebrać bezpłatne opaski UV,
które informują o
intensywności promieniowania. Opaski
rozdawane będą do
wyczerpania
zapasów.
Promienie UV mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie dziecka.
Ich nadmiar spowodowany niekontrolowanym
„kąpielami”
słonecznymi może powodować
różne zmiany skórne, przyczyniając się np. do powstania pieprzyków czy posłonecznego
rogowacenia skóry, a także innych, groźnych dla zdrowia zmian.
Pomóc w ochronie dzieci postanowiła Galeria Jurajska. Przez najbliższe dni w centrum handlowym
będzie można odebrać bezpłatną
opaskę UV wielokrotnego użytku.
Znajdujące się na niej kółko-zapięcie wykonane jest ze specjalnego materiału światłoczułego,
który zmienia kolor pod wpływ
nadmiaru promieniowania, sygnalizując tym samym konieczność
m.in. schronienia się w cieniu i posmarowania kremem z filtrem.

Dla dzieci Ukrainy

Wakacyjne
kursy języka
polskiego
W lipcu i sierpniu dzieci i młodzież z Ukrainy mogą wziąć udział
w zajęciach z języka polskiego
organizowanych w częstochowskich szkołach.

– Taki gadżet może okazać
się pomocy zwłaszcza dla rodziców małych dzieci. Zakładając opaskę na rękę, możemy
uchronić dziecko np. przed poparzeniami skóry. Przyda się ona na
pewno na wakacjach, ale także
w czasie każdej letniej zabawy
na świeżym powietrzu czy to
nad wodą, czy to na osiedlowym
placu zabaw – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.
To nie jedyny powód, dlaczego
warto się zaopatrzyć w ten nietypowy gadżet. Spełnia on jeszcze
jedną ważną rolę. Na opasce
można numer telefonu rodzica.
To tak na wypadek, gdyby maluch się zgubił.
Opaski
można
odebrać
w punkcie informacyjnym Galerii Jurajskiej. Ich ilość jest
ograniczona.
■ Oprac. Katarzyna Gwara

Wakacyjny kurs będzie organizowany w Szkołach Podstawowych nr
31, 9 i 39 oraz w Zespole Szkół im.
W. Andersa. Osoby zainteresowane
udziałem w zajęciach proszone są
o bezpośredni kontakt z wybraną
placówką.
Harmonogram:
■ Szkoła Podstawowa nr 31,
4-15 lipca, od 10.00 do 12.15
(2 grupy)
■ Szkoła Podstawowa nr 9,
4-22 lipca, od 10.00 do 11.30
■ Szkoła Podstawowa nr 39,
1-12 sierpnia , 8.30-10.45
■ Z.S. im. W. Andresa, 4-22 lipca,
od 10.00 do 11.30 (1 grupa),
od 12.00 do 13.30 (2 grupa)
W ramach akcji „Polskie wakacje”
dzieci i młodzież z Ukrainy mogą
także skorzystać z zajęć organizowanych przez częstochowskie
szkoły (m.in. integracyjne, sportowe, plastyczne, muzyczne, recytatorskie czy biblioteczne). Listę
placówek organizujących warsztaty
znajdziemy na stronie magistratu.
■ Katarzyna Gwara

motoryzacja
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Prezentacja

Salon FRANK CARS zaprezentował
elektryczne modele Ford
Firma Frank-Cars w dniu
30.06 zorganizowała wyjątkowe spotkanie, na
którym zaprezentowała
Nowego Forda E-Transita
w pełni elektrycznego
wraz z Mustangiem Mach-e
i sportowym modelem
,Mach-e GT.
Event zorganizowany był
razem z klubem sportowym
Norwid Częstochowa, który
w tym roku obchodzi swój
20-letni jubileusz. To właśnie
Ford Frank-Cars od 20 lat jest
wiernym kibicem i sponsorem
klubu. Impreza pozwoliła przybliżyć ponad 250 zaproszonym
gościom świat elektryfikacji
Forda, oraz przypomnieć historię klubu siatkarskiego
Norwid Częstochowa.
Spotkanie odbyło się w gronie
zarządu, trenerów, zawodników
oraz zaproszonych gości. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Prezes związku piłki
siatkowej Sebastian Świderski,
przedstawiciele
samorządu
i władz lokalnych, zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy
Piotr Grzybowski, Jarosław Marszałek, Ryszard Stefaniak, Starosta Częstochowski Krzysztof
Smela oraz burmistrzowie i wójtowie miast Naszego regionu.

Prezentację E-transita poprowadził dyr. ds Klientów Kluczowych Wojciech Zyguła, który
razem z Edytą Eljasińską swoim
doświadczeniem i wiedzą pokazał walory nowego elektrycznego Forda. To obecnie jedna
z najatrakcyjniejszych opcji
na rynku elektrycznych samochodów dostawczych. Zasięg do
314 km pozwala na wykorzystanie go w codziennej pracy
firmom wielu branż.
Kolejną atrakcją wieczoru był
Ford Mustang Mach-e GT. Auto
było zaprezentowane przez Mateusza Chrapońskiego, który
swoja pasję do motoryzacji
i wiedzę w temacie Mustanga
przekazał podczas wywiadu
przy samochodzie prowadzonym
przez Maćka Hasika prowadzącego całą imprezę.
Podczas wydarzenia firma FC
Auto System, zaprezentowała
gościom swoje możliwości zabudów samochodów specjalistycznych na przykładzie Forda
Customa
przystosowanego
do przewozów osób niepełnosprawnych w tym jednej na
wózku inwalidzkim.
Imprezę zakończył występ zespołu Chłopcy z Placu Broni,
którzy swoim repertuarem ponieśli gości do śpiewu i tańca.
■ Materiały prasowe Frank-Cars
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Blue Kosmetologia

Nadmierne wypadanie włosów po Covid-19
W ciągu ostatnich miesięcy w gabinetach kosmetologii zwiększyła się ilość wykonywanych zabiegów trychologiczny. W wywiadzie często okazuje się, że pacjenci
to osoby, które przeszły Covid-19. Nadmierne wypadanie włosów jest bardzo
częstym powikłaniem po tej chorobie.
Nadmierne
wypadanie
włosów
to
stan
utraty
zwiększonej ilości
włosów, niż miało
to miejsce dotychczas. Nie kojarzymy
tego z covidem, bo
do widocznego przerzedzenia włosów
dochodzi
dopiero
po kilku miesiącach.
Jeśli
wypadanie
włosów
związane
jest z przebytą infekcją Sars-Cov- 2,
rozpoczyna się ono
między 6., a 12. tygodniem od zakażenia. Długotrwały
i niezdiagnozowany
problem może prowadzić do łysienia.
Do najczęstszych
przyczyn wypadania włosów zaliczamy:
•
•
•
•
•

stres,
uwarunkowania genetyczne,
efekty uboczne leków,
chemioterapia,
choroby owłosionej skóry
głowy,
• zaburzenia hormonalne:
zespół policystycznych

Utrata włosów po przebytym
koronawirusie dotyczy zarówno
kobiet, jak i mężczyzn. Z obserwacji nasilenie uzależnione jest
od przebytej infekcji. Im cięższy
był jej przebieg tym szybciej nastąpiło wypadania.
Łysienie wywołane przez
COVID-19

Dorota Bojanek - Mazur

jajników, okres poporodowy,
nadczynność i niedoczynność
tarczycy.
Do zwiększonej utraty włosów
mogą przyczyniać się niedobory
składników mineralnych (żelazo,
cynk, selen), witamin (z grupy B)
czy białek. Niedobór głównych
składników odżywczych wynika
najczęściej z nieodpowiedniej
diety.

Przebieg oraz nasilenie zakażenia koronawirusem wpływają
najczęściej na uaktywnienie łysienia telogenowego lub na wywołanie mechanizmu łudząco
podobnego do tego rodzaju łysienia. Łysienie telogenowe to
najczęściej występująca przyczyna wypadania włosów. Polega
ono na skróceniu fazy anagenu
(czyli wzrostu włosa) i wydłużeniu
fazy telogenu (czyli momentu wypadania włosów). Problem posiada dwa naprzemienne okresy:
utajenia oraz okresu wypadania.
W drugim okresie choroby niezwykle istotne jest wdrożenie
terapii w celu zminimalizowania utraty włosów.
Do najczęstszych przyczyn wywołania mechanizmu telogenowego należy:
● stres towarzyszący przechodzeniu koronawirusa,
● podwyższona lub wysoka

temperatura utrzymująca się
nawet do kilkunastu dni,
● zmniejszenie apetytu, który
jest bezpośrednio powiązany
ze zmniejszoną podażą składników odżywczych.
Utrata włosów wywołana wyżej
wymienionymi objawami sięga
nawet 30-50% objętości. Aby
zminimalizować lub zatrzymać
proces wypadania włosów warto
rozważyć rozpoczęcie kuracji
u specjalisty. Najlepsze efekty
można uzyskać po zabiegach
mezoterapii igłowej. Dostarczy
ona niezbędnych składników,
które wzmocnią włosy, a także
pobudzi mieszki włosowe do
pracy. Ponadto odpowiednio dobrany preparat pomoże wyregulować fazy wzrostu włosów, aby
mogły odrosnąć w prawidłowym

tempie. Kuracja dobierana jest
indywidualnie do potrzeb – oczywiście po wcześniejszej konsultacji z kosmetologiem.
Literatura:
1) Wawrzyniak A, Kuczborska K,
Lipińska-Opałka A, Koronawirus 2019nCoV – transmisja zakażenia, objawy
i leczenie.
2) Brzezińska - Wcisło L.: Łysienie
telogenowe ,,Choroby włosów i skóry
owłosionej”, Ligia Brzezińska.
3) Siamak Moghadam-Kia, MD,1
andrew g. Franks Jr, Immunoterapia ,,
Choroby autoimmunologiczne, a utrata
włosów”

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

Umowa dożywocia - co uzyskują
strony na podstawie takiej umowy?

Na mocy umowy dożywocia w zamian za przeniesienie własności
nieruchomości nabywca takiej
nieruchomości zobowiązuje się
zapewnić zbywcy nieruchomości
dożywotnie utrzymanie. Strony
umowy mogą dowolnie określić
jej treść, czyli wskazać do czego
zobowiązana jest osoba, której
przekazujemy nieruchomość. Jeśli
w umowie nie wskażemy obowiązków tej osoby uznaje się, że
nabywca nieruchomości powinien
przyjąć zbywcę nieruchomości jako
domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła
i opału, zapewnić mu odpowiednią
pomoc i pielęgnowanie w chorobie
oraz sprawić mu własnym kosztem
pogrzeb odpowiadający zwyczajom
miejscowym.
Strony umowy dożywocia to:
1) zobowiązany, czyli osoba, której

przekazujemy nieruchomość i która
jest zobowiązana np. świadczyć
nam opiekę i zapewnić mieszkanie;
2) dożywotnik, czyli osoba, która
przekazała zobowiązanemu nieruchomość i której przysługują pewne
uprawnienia na podstawie umowy
(zobowiązany ma świadczyć jej
opiekę, czy zapewnić mieszkanie)
Umowa dożywocia jest korzystna dla dożywotnika. W razie
problemów, w szczególności
zdrowotnych oraz związanych z podeszłym wiekiem dożywotnik ma
zabezpieczenie, w postaci postanowień umowy dożywocia, że zostanie mu zapewniona odpowiednia
pomoc i opieka.
Umowa dożywocia zobowiązuje
do przeniesienia własności nieruchomości, wobec czego musi być dokonana w formie aktu notarialnego.

Kto może zawrzeć umowę
o dożywocie?
Dożywotnikiem może być zbywca
nieruchomości, czyli jej dotychczasowy właściciel, który przekazuje
zobowiązanemu swoją nieruchomość. Można też ustanowić dożywotnikiem osobę bliską zbywcy
(np. jej męża, matkę, ojca, córkę).
Warto również pamiętać, że dożywotników może być kilku, np. kiedy
rodzice przekazują na mocy umowy
dożywocia mieszkanie swojemu
dziecku.
To właśnie w stosunkach rodzinnych umowy o dożywocie są często
spotykane. Rodzice chcąc podarować swojemu dziecku działkę
zawierają z nim umowę dożywocia.
Jednocześnie zapewniają sobie
pewne zabezpieczenie i gwarancję
na przyszłość, ponieważ dziecko
będzie zobowiązane do wypełniania pewnych obowiązków na ich
rzecz. Zostanie im również zapewniona odpowiednia pomoc i opieka.
Co może być przedmiotem
umowy o dożywocie?
Umowę o dożywocie może
obejmować całą nieruchomość,
udział we własności nieruchomości a także prawo użytkowania wieczystego.
Przedmiotem dożywocia nie może
być spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu. Ustanowienie do-
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żywocia w przypadku mieszkania
spółdzielczego będzie możliwe jedynie wtedy, gdy takie mieszkanie
kupimy na własność. Właścicielem
mieszkania do czasu jego wykupu
jest bowiem spółdzielnia, a nie
osoba, która w lokalu mieszka.

Umowa dożywocia a spadek
Umowa dożywocia bywa często
porównywana do umowy darowizny.
Między tymi umowami istnieją jednak
pewne różnice. Umowa dożywocia to
tzw. umowa odpłatna, w przeciwieństwie do umowy darowizny. Na mocy
umowy dożywocia nie otrzymujemy
nieruchomości „za darmo”. W zamian
za nieruchomość musimy świadczyć
pewne usługi na rzecz dożywotnika,
np. zapewniać mu opiekę i mieszkanie. Stanowi to więc w pewien
sposób „zapłatę” za przeniesienie
własności nieruchomości.
Wskazana wyżej cecha odróżniająca umowę dożywocia od umowy
darowizny powoduje, że umowa
dożywocia wywiera korzystniejsze skutki w toku ewentualnego postępowania spadkowego.
Darowizny uczynione przez spadkodawcę dolicza się bowiem do
spadku przy obliczaniu zachowku.
Dożywocie nie podlega natomiast
zaliczeniu na zachowek. Oznacza
to, że w toku postępowania o zachowek osoby które otrzymały

nieruchomość w ramach umowy
o dożywocie nie będą musiały
martwić się ewentualnymi sporami spadkowymi związanymi z tą
nieruchomością.
Zamiana dożywocia na rentę
Może zdarzyć się tak, że stosunki
pomiędzy osobą, której została
przekazana nieruchomość, a dożywotnikiem znacznie się pogorszą, w takim stopniu, ze nie
można wymagać od tych osób,
żeby dalej „pozostawały ze sobą
w bezpośredniej styczności”. Taka
sytuacja może mieć miejsce np.
w przypadku gdy osoba, której
przekazano nieruchomość zmarła,
a jej spadkobiercy pozostają
w konflikcie z dożywotnikiem.
W takich przypadkach można
wystąpić do sądu, aby zmienił
uprawnienia wynikające z umowy
dożywocia na dożywotnią rentę,
która odpowiada wartości tych
uprawnień. W szczególnych przypadkach sąd może także rozwiązać umowę dożywocia.
Jeżeli zobowiązany z tytułu
umowy o dożywocie zbył nieruchomość, która została mu przekazana, dożywotnik może żądać
zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę, która odpowiada
wartości tego prawa.
■ apl. radc. Marta Klecha

POSZUKUJEMY

OSÓB NA STANOWISKA:
KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
SPECJALISTA DS. PŁAC
SAMODZIELNY
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
I WYSŁANIA CV NA MAILA:
+48 500 161 961
HR@HGFS.EU
HGFS Sp. z o.o.,
ul.Warszawska 106,
42-202 Częstochowa
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praca

Stopa bezrobocia w dół

819,7 tys. bezrobotnych w urzędach pracy
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca wyniosła
4,9 proc. – tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej.
Według wstępnych danych
w końcu czerwca 2022 roku
w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych. To 30,5 tys. mniej niż przed
miesiącem i 173,7 tys. mniej niż

przed rokiem. Po raz ostatni
w lipcu 1990 r. w rejestrach
urzędów pracy zarejestrowanych
było mniej bezrobotnych. Wówczas było to 699 tys. osób. - Bezrobocie jest na sporo niższym
poziomie niż przed początkiem
epidemii koronawirusa, która zachwiała sytuacją na rynku pracy
– mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
– W rejestrach urzędów pracy

mamy ponad 100 tys. mniej bezrobotnych niż w lutym 2020 roku,
czyli przed pandemia. To spadek
o blisko 11 proc. Stopa bezrobocia
w tym okresie spadła o 0,6 punktu
procentowego – dodaje minister
Marlena Maląg.
Stopa bezrobocia w końcu
czerwca 2022 roku
Z danych Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej wynika, że

stopa bezrobocia rejestrowanego
w końcu czerwca br. wyniosła 4,9
proc. i kształtowała się w przedziale od 2,7 proc. w województwie wielkopolskim do 7,6 proc.
w warmińsko-mazurskim. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia spadła
o 0,2 pkt proc., a w zestawieniu
z końcem czerwca 2021 r. była
niższa o 1,1 pkt proc. - Od ponad
trzech dekad nie było tak dobrej
sytuacji na rynku pracy. Tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu. W sierpniu
1990 roku było to 4,5 proc. –
mówi minister Marlena Maląg.

Eurostat o bezrobociu w Polsce
Dobrą sytuację na rynku pracy
w Polsce potwierdza również Eurostat. Z najnowszych danych
unijnego urzędu statystycznego
wynika, że Polska jest krajem
o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Stopa
bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w maju 2022 roku 2,7 proc.
w Polsce wobec 6,1 proc. w Unii
Europejskiej i 6,6 proc. w krajach
strefy euro. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,5 proc.),
miejsce pod względem najniższej
stopy bezrobocia w UE.
■ Katarzyna Gwara
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Propozycja trafi do sejmu

Będziemy mniej czasu spędzać w pracy?
Skrócenie czasu
pracy jest nieuniknione – tak
przynajmniej
twierdzą eksperci. Pod uwagę
brane są różne
możliwości – od
skrócenie dnia
albo tygodnia
pracy przez dodatkowe
dni
wolne w roku.
Z danych Eurostatu wynika, że
Polacy są jednym z najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej. Średni tygodniowy czas
pracy w naszym kraju wyniósł
39,7 godzin. Dłużej pracowali
tylko Grecy (średnia 40,1 godzin)
oraz Rumuni (39,8 godzin). Tymczasem średnia dla wszystkich
krajów członkowskich wynosi
36,2 godzin pracy tygodniowo.
Wszystko wskazuje więc na
to, że globalny trend skracania

czasu pracy dotrze również do
Polski. W konsekwencji możemy
pracować albo siedem godzin
dziennie przez pięć dni w tygodniu, albo zaledwie cztery dni
w tygodniu. Inny z możliwych
scenariuszy mówi też o dodatkowych dniach wolnych w roku.
Kwestie dotyczącą skrócenia
czasu pracy, poruszyła między
innymi Partia Razem podczas
swojej konwencji programowej.
Liderzy chcą skrócić tydzień
pracy z 40 do 35 godzin w tygo-

dniu przy zachowaniu normalnego wynagrodzenia. - Dzięki
nowym technologiom wydajność
pracy znacznie wzrosła, a ludzie
wciąż pracują tak samo długo. Ludzie cierpią z powodu przepracowania, co wpływa na ich zdrowie
i jakość ich życia – twierdzą.
Ich zdaniem skrócenie czasu
pracy pozwoli realizację takich
społecznie pożytecznych celów
jak:
• zwiększenie czasu, który pracownicy i pracownice mogą
spędzać z rodziną czy na roz-

woju osobistym,
• zwiększenie wydajności dzięki
dłuższemu czasowi na odpoczynek pomiędzy zmianami,
ochrona zdrowia polskich pracowników i pracownic,
• nieznaczne zwiększenie liczby
miejsc pracy w Polsce,
- Permanentne przemęczenie
i brak czasu wolnego ma katastrofalne skutki dla polskiego
społeczeństwa – rozpadowi ulegają więzi rodzinne i społeczne,
spada aktywność obywatelska,
pogarsza się stan zdrowia oby-
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watelek i obywateli, wzrasta
liczba osób uzależnionych od
używek – tłumaczą politycy.
Projekt dotyczący skrócenia
czasu pracy został zapowiedziany
podczas
konwencji
programowej partii w drugiej połowie czerwca. Politycy
twierdzą, że trafi do Sejmu
jeszcze przed końcem wakacji.
Oczywiście ewentualne wprowadzenie krótszego dnia pracy
będzie wymagać nowelizacji zarówno Kodeksu Pracy, jak i innych
aktów prawnych regulujących
czas pracy poszczególnych grup
zawodowych, m.in. służb mundurowych, kierowców, czy urzędniczek oraz urzędników.
■ Katarzyna Gwara

Jakiś czas temu liderzy Girling Jones - firmy rekrutacyjnej z Devon w Anglii - zdecydowali się przejść
na czterodniowy tydzień pracy. Co się okazało? Że pomimo mniejszej liczby godzin, pracownicy są
bardziej produktywni. Poprawił się też nastrój wśród pracowników, a także zwiększyły się zyski. Postanowiono więc pójść za ciosem i w Wielkiej Brytanii wprowadzono pilotażowy program dotyczący
czterodniowego tygodnia pracy dla ponad 3 tys. pracowników w 70 firmach. Obejmuje on wiele
branż – między innymi takie jak produkcja żywności, marketing, czy technologia.
Program, nazwany 4 Day Work Week Global, jest efektem współpracy trzech organizacji non-profit,
think-tanku pracowniczego oraz naukowców z trzech uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych. Proponuje on skrócony tydzień pracy, aby poprawić zdrowie psychiczne i samopoczucie pracowników na całym świecie .

CZOŁOWY PRODUCENT WYROBÓW ODLEWNICZYCH dla przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego,
prowadzący działalność w zakresie wytwarzania odlewów z żeliwa szarego i obróbki mechanicznej

ZATRUDNI:
OPERATORA MASZYN CNC, - OPERATORA / PROGRAMISTĘ, - WYTAPIACZA ŻELIWA,
PRACOWNIKA PRODUKCJI, - MECHANIKA / ELEKTRYKA
JESTEŚ ZAINTERESOWANY? APLIKUJ DO NAS!
CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji prosimy przesyłać na adres email:
rekrutacja@wulkansa.com.pl lub składać osobiście pod adresem: Wulkan SA, ul. Tartakowa 31/33, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 55 47/734 460 292
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OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: KIEROWCA AUTOBUSU.
• Osoby zainteresowane pracą na ww stanowisku pracy proszone są o składanie ofert pracy bezpośrednio do Biura Podawczego - Sekretariat MPK
z dopiskiem „kandydat na kierowcę autobusu” lub na adres mailowy:
sekretariat@mpk.czest.pl
• Kontakt telefoniczny: 34 377 91 01 lub 34 377 91 20
• Oferta powinna zawierać:
CV + podanie + Oświadczenie RODO dla kandydata ubiegającego się o
zatrudnienie (oświadczenie dostępne na stronie
internetowej Spółki: www.mpk.czest.pl w zakładce:
O firmie – informacja dotycząca rekrutacji.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ NA BIEŻĄCO AŻ DO ODWOŁANIA.
MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami. Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie
i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Więcej informacji na stronie www.mpk.czest.pl

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
•
•
•
•
•
•

prawa jazdy kat. D z kodem 95,
świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu osób,
orzeczenia psychologicznego ( art.39 ustawy o transporcie drogowym ),
odpowiedzialności i dyspozycyjności,
opanowania i odporności na stres,
umiejętności pracy z ludźmi.

OFERUJEMY:
•
•
•
•

umowę o pracę – cały etat,
wsparcie Patrona w pierwszych dniach pracy
pakiet świadczeń socjalnych w tym dofinansowanie do wypoczynku,
bilety wolnej jazdy środkami komunikacji miejskiej.

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

ZBUDUJ Z NAMI SWOJĄ KARIERĘ!

POSZUKUJEMY:

DYSPOZYTOR TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
z językiem ukraińskim/rosyjskim

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY USŁUG TRANSPORTOWYCH
SPECJALISTA DS. BHP
z językiem angielskim/rosyjskim

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI
SPECJALISTA DS. KADR

ZAINTERESOWANY?
ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU:

SPECJALISTA DS. FRACHTU MORSKIEGO, KOLEJOWEGO, LOTNICZEGO
ADMINISTRATOR ERP
PRAWNIK
KIEROWCA ZAGRANICZNY I MIĘDZYNARODOWY C+E

+48 500 161 961
HR.PL@HEGELMANN.COM
WWW.HEGELMANN.PL
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Dla obywateli Ukrainy

Powstał specjalny portal
dla poszukujących pracy
Obywatele Ukrainy poszukujący pracy w naszym kraju
mogą już korzystać z uruchomionego niedawno nowego
portalu pracawpolsce.gov.pl.
Obywatele Ukrainy przebywający
w Polsce
Od 24 lutego, czyli od dnia agresji
Rosji na Ukrainę, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,5
mln osób, z czego ponad 1,2 mln
uzyskało już polski numer PESEL.
Blisko 630 tys. osób, to osoby
w wieku 18-65 lat, które mogą
chcieć na dłużej pozostać i podjąć
pracę w Polsce. Jak dotąd pracę
w naszym kraju znalazło ponad 270
tys. obywateli Ukrainy.
- Chcemy, aby wszystkie osoby
które szukają pracy na czas pobytu w Polsce, miały możliwość
znalezienia jej w swoim zawodzie,
zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.
Właśnie temu ma służyć uruchomiony przez nas portal pracawpolsce.gov.pl. Ma on połączyć
obywateli Ukrainy poszukujących
pracy, z polskimi pracodawcami
którzy tę pracę oferują. Bardzo zależy nam na tym, aby jak najwięcej
osób z tego portalu skorzystało.
Jest on bezpłatny i już dostępny
– mówił podczas minister Janusz
Cieszyński.
Uruchomienie portalu
pracawpolsce.gov.pl
Część obywateli Ukrainy przebywających w Polsce napotyka na
różnego rodzaju trudności w zna-

lezieniu pracy - to m.in. bariera
językowa czy obawy przed oszustwami. - Portal ten jest w pełni
bezpieczny i wiarygodny. Aktualnie
zawiera ponad 160 tys. sprawdzonych ofert pracy i każdego dnia jest
rozbudowywany o kolejne. Przy
jego pomocy znalezienie pracy
przez obywateli Ukrainy w Polsce
będzie dużo łatwiejsze. To kolejne,
po uruchomieniu systemu nadawania numerów PESEL, narzędzie
ułatwiające obywatelom Ukrainy
normalne funkcjonowanie w Polsce
– zaznaczył minister Janusz Cieszyński.
- Od pierwszej chwili otworzyliście swoje domy i serca i wspieracie
nas. Polska jest naprawdę liderem
zachodu we wsparciu Ukrainy
i Ukraińców. I ta pomoc jest wielowymiarowa, a prezentowany
w dniu dzisiejszym portal to jeszcze
jedna strefa wsparcia. Jest to wiarygodny portal, z którego warto
korzystać – podkreślał Oleh Kuts,
Charge d’Affairres a.i. Ukrainy w RP.

Portal pracawpolsce.gov.pl to:
• prosta procedura (intuicyjny formularz wypełniany w 10 min)
• dostępny (niewymagane CV)
• zrozumiały (serwis dostępny
w kilku językach)
• dopasowane oferty pracy (raz
w tygodniu użytkownik otrzymuje nowe, sprofilowane oferty
pracy)
• bezpieczeństwo użytkowników
(domena gov.pl)

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wakacje marzeń

Bezpieczna podróż w tropiki
Wyjazdy w tropiki i do krajów
subtropikalnych są coraz popularniejsze. Niestety to nie
tylko bajeczne widoki, ale
również ryzyko groźnych
chorób. Jak się przed nimi
uchronić?
W tych strefach klimatycznych
najczęściej występują:
• malaria
• żółta gorączka (żółta febra)
• gorączka krwotoczna denga
• dur brzuszny.
PRZED WYJAZDEM
Już na etapie planowania wyjazdu, warto zapoznać się z sytuacją epidemiologiczną kraju, do
którego zamierzamy jechać.

W tym celu najlepiej sprawdzić:
• warunki klimatyczne i sanitarne
• zalecenia dla podróżnych, w
tym: wykaz szczepień obowiązkowych i zalecanych
• jakie choroby zakaźne występują w tym kraju oraz jakie dają
objawy itd.
• wykaz leków, które powinniśmy
zabrać ze sobą
• gdzie znajdziemy najbliższy
punkt pomocy medycznej.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
- Przed urlopem warto odwiedzić lekarza specjalistę medycyny
morskiej i tropikalnej i zastosować
się do jego zaleceń, które będą
zgodne z miejscem, terminem i
charakterem naszego wyjazdu.

Częstochowa

Skorzystaj z bezpłatnego
badania
Mieszkanki
naszego
miasta po raz kolejny
będą mogły skorzystać
z bezpłatnych badań
m a m m o g r a f i c z nyc h .
Mammobus w Częstochowie pojawi się 21 i 22
lipca.
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED
będzie oczekiwała przy
markecie „Auchan”, ul. Focha
7/15:
• 21 lipca od godz. 10.00 do
17.00
• 22 lipca od godz. 8.00 do 15:00
Ponadto w lipcu badanie będzie
można przeprowadzić w miejscowościach:
Poczesna – 20 lipca, od 13.30
do 16.30 przy Ochotniczej Straży
Pożarnej, (ul. Szkolna 1)
Blachownia – 25 lipca, od 10.00
do 16.00 przy Ośrodku Sportu
i Rekreacji (ul. Sportowa 1)
Kłomnice – 26 lipca od 8.30 do
12.00 przy Urzędzie Gminy (ul.
Strażacka 20)
Mykanów – 26 lipca od 13.30 do
17.00 przy Urzędzie Gminy (ul.
Samorządowa 1)
Do bezpłatnego badania są
uprawnione kobiety, w wieku
50-69 lat, które są ubezpieczone,
nie są leczone z powodu raka
piersi a także:
• nie miały wykonanej mammografii w ramach programu
w ciągu ostatnich 24 miesięcy
• lub są w grupie ryzyka i w roku
poprzedzającym
otrzymały
pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii
po upływie 12 miesięcy
Po raz ostatni badanie bez skierowania lekarskiego będą mogły
wykonać panie, które urodziły się
w 1953 roku. Kobiety zaintere-

sowane badaniem mogą zarejestrować się pod nr tel. 58 666 24
44 lub na http://www.mammo.pl/
formularz.
Zgłaszając się na badanie należy
zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo należy stawić się na badanie
w maseczce ochronnej i w czasie
wyznaczonym podczas rejestracji.

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

- W niektórych sytuacjach konieczne są dodatkowe szczepienia. Należy wziąć pod uwagę
nie tylko szczepienia obowiązkowe w danym kraju, ale też zalecane.
- Do walizki koniecznie trzeba
wrzucić apteczkę podręczną,
środki odstraszające komary (o
odpowiednio wysokim stężeniu) i
oczywiście odpowiednie ubrania.
- Z pewnością przyda się też książeczka szczepień.
- Jeśli wybieramy się do kraju,
w którym możemy zarazić się
malarią, ustalmy z lekarzem
odpowiednią dla siebie chemioprofilaktykę przeciwmalaryczną.

BIEGUNKA W TROPIKACH
Podróż w tropiki niesie ze sobą
również ryzyko zakażenia pokarmowego.
Przed wyjazdem:
- należy zaszczepić się przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby
(WZW) typu A i B, cholerze, durowi brzusznemu.
Wybór szczepienia trzeba skonsultować z lekarzem.
Na miejscu:
• często myj ręce, zwłaszcza
przed każdym posiłkiem
• wybieraj posiłki pochodzące z
pewnych źródeł
• wybieraj wodę butelkowaną fabrycznie, używaj jej również do
mycia zębów.
CHOROBY PRZENOSZONE
PRZEZ KOMARY
Komary przenoszą takie choroby tropikalne jak:
• malaria,

•
•
•
•

żółta febra,
denga,
gorączka zika,
japońskie zapalenie mózgu.

Malaria
(zimnica)
występuje w rejonach tropikalnych
i
subtropikalnych
(Afryka,
Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia). Może prowadzić nawet do śmierci. Można
się przed nią chronić, przyjmując
leki przeciwmalaryczne przed
podróżą, w trakcie i jeszcze po
niej. Obowiązkowo należy też stosować środki na komary i nosić odpowiednią odzież.
Żółta gorączka występuje w tropikalnych regionach Afryki oraz
Ameryki Środkowej i Południowej.
Jest chorobą wirusową. Jeśli jedziemy do niektórych krajów tego
rejonu, musimy obowiązkowo się
przed nią zaszczepić.
■ Katarzyna Gwara

Wakacyjna wolność od „dymka”?
Rozpoczynający się okres wakacyjny motywuje, by wsłuchać się w siebie
i zadbać o zdrowie, choćby poprzez rzucenie palenia. Przyjrzyjmy się alternatywom, które mogą być w tym pomocne.
Autorzy ostatniego raportu
Public Health England (PHE)[1],
brytyjskiej instytucji zdrowia
publicznego dowodzą, że e-papierosy są bardziej skutecznym
narzędziem wspomagającym porzucenie palenia, niż nikotynowa
terapia zastępcza. Warto wiedzieć, że na rynku istnieje kilka kategorii wyrobów alternatywnych
dla tradycyjnych papierosów.
Wśród nich, wspomniane e-papierosy, ponadto coraz bardziej popularne wśród osób szukających
potencjalnie mniej szkodliwych
nikotynowych alternatyw – urządzenia do podgrzewania tytoniu,
np. glo Hyper+, a także saszetki
nikotynowe.
Saszetki nikotynowe są mniej
szkodliwe od standardowego
papierosa nie tylko dlatego, że
nie wytwarzają dymu, ale także
dlatego, że nie zawierają tytoniu,
tylko nikotynę. Umożliwiają jej dostarczenie w różnych stężeniach,
ale bez wytwarzania substancji
smolistych, a także bez żadnych
zapachów. Jest to rozwiązanie
prawie w 100 proc. mniej szkodliwe od klasycznych papierosów.
Prof. Andrzej Sobczak ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pisze na swoim blogu:
Niewątpliwie mamy do czynienia
z najmniej szkodliwym dla palaczy alternatywnym produktem

dostarczającym nikotynę[2]. Wiadomo - najlepiej porzucić wszelkie
używki, ale jeżeli wydaje się to
zbyt trudne, warto postawić na
potencjalnie mniej toksyczne
rozwiązania - tym bardziej, że
saszetek nikotynowych można
używać dyskretnie, właściwie w
każdym miejscu, bez szkody i dyskomfortu dla innych.
W Szwecji, Finlandii i Norwegii
niezwykle popularny jest – również używany doustnie - snus, ale
to pozorne podobieństwo do saszetek nikotynowych na tym się
kończy. Główna różnica polega
na tym, że saszetki nikotynowe
są wolne od tytoniu, a szwedzki
produkt nie, bo podstawowym
składnikiem snusu jest właśnie
tytoń. W saszetkach nikotynowych nikotyna jest ekstrahowana

z rośliny i krystalizuje się w soli
nikotynowej, ale sama roślina jest
wykluczona. Drugą różnicą jest to,
że występują w całkowicie białym
formacie (np. dostępne od roku
w Polsce VELO), więc nie barwią
zębów, jak wspomniany szwedzki
produkt. Nadchodzące wakacje
często będą wiązać się z krótszymi
czy dłuższymi podróżami. To także
czas spotkań towarzyskich, a nie
wszyscy tolerują zapach tytoniu,
nie mówiąc już o szkodliwości
biernego palenia. Witajcie wakacje, witaj wolności od „dymka”!
[1] https://www.gov.uk/government/
publications/vaping-in-england-evidence-update-february-2021/vaping-in-england-2021-evidence-update-summary
[2] https://asobczak.com.pl/category/woreczki-nikotynowe/
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Próbowali włamać się do bankomatów, Miał blisko 2,5 promila alkoholu.
by zdobyć pieniądze na święta
Prowadził zespół pojazdów...

Wkrótce przed sądem stanie para, która
usiłowała okraść bankomaty. 28-letnia
kobieta i jej 38-letni partner jedno
z urządzeń wysadzili, licząc, że w ten
sposób uda im się dostać do kasetki
z pieniędzmi. Na nic to się jednak zdało.
Duet szybko trafił w ręce policjantów.
W czasie przesłuchania para stwierdziła, że w ten nietypowy sposób chciała
zdobyć pieniądze na zbliżające się
święta.
W toku śledztwa ustalono, że 19 grudnia
ubiegłego roku Monika S. i jej partner Jan
D. udali się samochodem marki audi do miejscowości Lisowice w powiecie lublinieckim.
Tam około godz. 4.00 podeszli do bankomatu, znajdującego się przy ul. Lublinieckiej.
Monika S. sięgnęła po śrubokręt i próbowała
otworzyć urządzenie. Po bezskutecznych
próbach sprawcy zrezygnowali z włamania
do bankomatu i wrócili do Częstochowy.
Swoich marzeń o szybkim wzbogaceniu
się jednak nie porzucili. Tego samego dnia
około godz. 5.00 Monika S. i Jan D. podjechali samochodem pod centrum handlowe
Promenada w Częstochowie. - Monika S.
używając śrubokręta uszkodziła wyrzutnię
banknotów i przez powstałą szczelinę wpuściła do bankomatu gaz z butli gazowej. Następnie polała benzyną okolice bankomatu
i podpaliła ją, w wyniku czego doszło do eksplozji gazu. Po wybuchu sprawcy zauważyli,
że z bankomatu została oderwana jedynie

przednia część obudowy, lecz sejf pozostał
zamknięty. W związku z tym wsiedli do samochodu i odjechali z miejsca zdarzenia
– relacjonuje prokurator Tomasz Ozimek,
rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Na skutek próby włamania do
bankomatu w Lisowicach doszło do uszkodzenia urządzenia, czym oskarżeni spowodowali szkodę w wysokości około 4.500 zł.
Natomiast w przypadku próby włamania do
bankomatu w Częstochowie straty wyniosły
około 9.000 zł – dodaje.
W wyniku podjętych działań śledczych
sprawcy zostali zatrzymani już następnego
dnia i doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ. W trakcie
śledztwa prokurator przedstawił im zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem
do dwóch bankomatów oraz zniszczenia
mienia. Przesłuchani przez prokuratora Monika S. i Jan D. przyznali się do zarzucanych
im przestępstw i wyjaśnili, że włamując się
do bankomatów chcieli zdobyć pieniądze na
zbliżające się święta.
Monika S. (l.28) była w przeszłości wielokrotnie karana (m.in. za przestępstwa narkotykowe i zniszczenie mienia). Jan D. (l.38)
jest osobą niekaraną. W toku śledztwa prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Przestępstwo kradzieży z włamaniem jest
zagrożone karą pozbawienia wolności od
roku do 10 lat, a przestępstwo zniszczenia
mienia karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kłobuck

Nie ustąpił pierwszeństwa
motorowerzyście. Doszło do zderzenia
Poważny wypadek na skrzyżowaniu
ulic Zamkowej i Kopalnianej we Wręczycy Małej. Ze wstępnych ustaleń
policjantów wynika, że 36-letni kierujący toyotą wyjeżdżając z drogi
podporządkowanej, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 68-letniemu
motorowerzyście. Mężczyzna kierujący jednośladem, który został zabrany
do częstochowskiego szpitala.
We wtorek 5 lipca około godziny 14.10
oficer dyżurny z kłobuckiej komendy
otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia
skutera i auta osobowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Kopalnianej we Wręczycy Małej. Na miejsce
skierowani zostali policjanci z drogówki. Jak

ustalili funkcjonariusze, 36-letni kierujący
toyotą – mieszkaniec powiatu częstochowskiego, wyjeżdżał z drogi podporządkowanej.
Nie udzielił jednak pierwszeństwa przejazdu
68-letniemu motorowerzyście, mieszkańcowi gminy Wręczyca Wielka, który jechał
w kierunku Kłobucka.
Obaj kierowcy byli trzeźwi. Na skutek zdarzenia obrażeń ciała doznał mężczyzna kierujący jednośladem, który został zabrany do
częstochowskiego szpitala na szczegółowe
badania. Dokładne przyczyny i okoliczności
zdarzenia będą wyjaśnione w toczącym się
postępowaniu. W zależności od kwalifikacji
medycznej obrażeń ciała jakich doznał 68letni motorowerzysta, zdarzenia będzie
potraktowane jako kolizja drogowa lub jako
wypadek.

Blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 62-letni obywatel Litwy
zatrzymany przez częstochowskich
policjantów. Mężczyzna w takim stanie
prowadził... zespół pojazdów. Prawdopodobnie tylko dzięki prawidłowej
reakcji świadka, nie doszło do tragedii.
Na wniosek prokuratora, decyzją sądu
mężczyzna usłyszał wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu, musi
też zapłacić wysoką grzywnę i przez 4
lata nie może prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych. Co ciekawe,
z 62-latkiem jechał jego zmiennik,
który... również był pijany.
W ubiegłą sobotę dyżurny miasta
otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało,
że kierujący zespołem pojazdów jadąc
od Pyrzowic w kierunku Łodzi nie utrzymuje prawidłowego toru jazdy. - Policjanci
z częstochowskiego ruchu drogowego

zatrzymali wskazany w zgłoszeniu pojazd
do kontroli na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa. Za kierownicą siedział
62-letni obywatel Litwy - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy
częstochowskich policjantów. Był kompletnie pijany – badanie wykazało, że miał
prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Jego zmiennik, który z nim podróżował
i miał wtedy przerwę również był pijany,
dlatego ciągnik siodłowy z naczepą musiał
zostać odholowany na koszt właściciela.
Na wniosek prokuratora, 62-latek został
doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym. - Sąd zdecydował, że przez
najbliższe 4 lata mężczyzna nie będzie
mógł kierować żadnymi pojazdami mechanicznymi, musi też wpłacić świadczenie
w wysokości 5 tysięcy złotych, pokryć
koszty postępowania sądowego i wpłacić
grzywnę w wysokości 2 tysięcy złotych podsumowuje.

Myszków

Wypełnili wózek po brzegi
i „zapomnieli” zapłacić
Wkrótce przed sądem
stanie złodziejski duet,
który okradł jeden ze
sklepów w Poraju.
Łupem pary padły artykuły
alkoholowe,
spożywcze i chemiczne
o wartości ponad 900
złotych.
Kryminalni z Myszkowa
zatrzymali 36-letnią mieszkankę Dąbrowy Górniczej
i 37-letniego myszkowianina, którzy wypełnili zakupami wózek i chcieli
wyjść ze sklepu, nie płacąc
za towar. Widząc to, obsługa ruszyła za rabusiami. Para chcąc uniknąć kłopotów, porzuciła skradziony łup i uciekła. Policjanci
z Koziegłów powiadomieni o sytuacji ruszyli w poszukiwania złodziei. Patrolując
rejon dworca PKP za opisanymi sprawcami,
zauważyli, że para wsiada do pociągu, który
odjechał w stronę Myszkowa. Powiado-

mieni o sprawie myszkowscy kryminalni,
czekali już na nich na dworcu w Myszkowie.
Na widok kryminalnych próbowali uciekać,
ale po pościgu zostali obezwładnieni i zatrzymani. Oboje usłyszeli już zarzut kradzieży wspólnie i w porozumieniu, za co
grozi im 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzą kryminalni z Koziegłów.

Częstochowa

Najechał na pieszego leżącego
O krok od tragedii. Uratowała tonące na jezdni. Mężczyzna nie przeżył
Koniecpol

dziecko

Fala upałów sprzyja wypoczynkowi
nad wodą. Niestety wystarczy chwila
nieuwagi, aby doszło do tragedii.
Gdyby nie prawidłowa reakcja
świadka, życie mógłby stracić 7-latek.
Chłopiec wszedł do niestrzeżonego
zbiornika w Koniecpolu i w pewnym
momencie zaczął się topić. Jak się okazało, jego mama była pijana...
Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu
nad jednym z niestrzeżonych zbiorników
wodnych w Koniecpolu. Jak ustalili policjanci, w wodzie przebywało kilka osób,
w tym niepełnoletnie dzieci. W pewnym
momencie kobieta wypoczywająca nie-

opodal zbiornika wodnego zauważyła, że
jedno z dzieci - kilkuletni chłopczyk zaczyna
się topić, a w pobliżu nie widziała jego opiekunów. Bez wahania ruszyła do wody. Wyciągnęła ze zbiornika 7-letniego chłopca
i udzieliła mu pomocy. Po chwili do chłopca
podbiegła jego matka – 43-letnia obywatelka Ukrainy. W chwili zdarzenia kobieta
siedziała na pobliskiej plaży, lecz nie zauważyła niebezpieczeństwa. Wstępne badanie
wykazało, że była pijana. W organizmie
miała prawie promil alkoholu. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na badania.
Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji
świadka dziecko nie odniosło żadnych obrażeń i nie doszło do tragedii.

Tragiczny wypadek przy alei Wolności
w Częstochowie. 42-letni kierowca
busa najechał na pieszego leżącego na
przejściu i uciekł z miejsca zdarzenia.
W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Do zdarzenia doszło w środę, 6 lipca,
około godziny 4.00. 42-latek siedział za
kierownicą busa marki mercedes. Na alei
Wolności najechał na pieszego leżącego
na jezdni. W wyniku odniesionych obrażeń
mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Jego tożsamość nie jest na razie ustalona.
Kierowca natychmiast odjechał z miejsca
zdarzenia. Szybko jednak został ustalony

i zatrzymany przez policjantów z KP6 przy
ulicy Brzozowej.
Jak się okazało, 42-latek był w stanie po
użyciu alkoholu - badanie wykazało 0,32
promila w organizmie. Czynności policji na
miejscu wykonywane były pod nadzorem
prokuratora. Jak ustalili śledczy, tuż przed
zdarzeniem leżącego na jezdni ominął kierowca IVECO. Mężczyzna zgłosił się na policję w celu złożenia wyjaśnień.
Funkcjonariusze apelują też do osób,
które były bezpośrednimi świadkami lub
posiadają informacje na temat wypadku
o pilny kontakt z policją. Poszukują również
osób, które mają jakiekolwiek informacje
o zmarłym mężczyźnie lub zdarzeniu.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Częstochowska młodzież

Warsztaty teatralne z używkami w tle
Czy warsztaty teatralne mogą
być pomocne w przeciwdziałaniu
narkomanii? Okazuje się, że tak!
To właśnie na zajęciach prowadzonych przez aktora Marka
Ślosarskiego częstochowska
młodzież licealna dowiaduje się,
dlaczego od używek lepiej
trzymać się z daleka.

Warsztaty są realizowane w ramach kampanii „Nie biorę, chcę
żyć”. Do udziału zgłosiło się aż 70
osób! Ostatecznie zakwalifikowano 30. Pierwsze zajęcia odbyły
się w poniedziałek. - Warsztaty teatralne to jeden z elementów naszych kampanii przeciwdziałania
narkomanii, którą realizujemy na
terenie miasta i powiatu częstochowskiego. Działania te prowadzimy wspólnie z Urzędem Miasta
w Częstochowie, Starostwem Powiatowym w Częstochowie oraz
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie mówi młodszy aspirant Wydziału
Prewencji KMP, Kamil Sowiński
koordynator projektu.

W ramach warsztatów zaplanowano klasyczne zajęcia, pracę z
tekstem, etiudy oraz elementarne
zadania aktorskie. Uczestnicy poznają biografie tzw. kaskaderów
literatury, zwiedzą też kulisy naszego teatru i poznają jego historię.

rodzaju działania innowacyjne.
Dlatego też i w tym roku postanowiliśmy dotrzeć do młodzieży
w nieco inny sposób - dodaje. - W
trakcie warsztatów młodzież będzie pracować na tekstach, które
mówią o uzależnieniach, dzięki
temu łatwiej im wczuć się w rolę
osoby uzależnionej, jednocześnie
nie mając tego problemu. Pozna
też twórczość osób, które miały
problemy z używkami. Do tego
mamy też aspekt prewencyjny elementem zajęć są też wykłady
policjantów - wyjaśnia.
Finał (a także posumowanie
projektu) będzie miało miejsce na
początku października tego roku

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

Wycieczka do Muzeum
Gier Komputerowych

W czerwcu grupa uczniów z
kółek Centrum Mistrzostwa Informatycznego wybrała się z opiekunkami Iloną Cieślińską-Gąsior
i z Marylą Gaik do krakowskiego
Muzeum Gier Komputerowych. Po

Projekt realizowany jest już po
raz drugi. Zeszłoroczna edycja
okazała się ogromnym sukcesem.
- Wartości wyniesione przez młodzież w trakcie trwania warsztatów
były bardzo duże. Okazuje się więc,
że jest zapotrzebowanie na tego

przeżytych emocjach związanych
z rywalizacją na kultowych grach
i pinball’u uczestnicy wybrali się
również do kina na film „Jurassic
World”. Do zobaczenia za rok!

i zakończy się realizacją Salonu
Poezji pt. „Kaskaderzy literatury”.
W spektaklu wystąpią aktorzy
częstochowskiego Teatru, muzycy oraz wybrani uczestnicy. W
programie Salonu Poezji pojawią
się utwory: Edwarda Stachury,
Rafała Wojaczka, Andrzeja Bursy
oraz fragmenty prozy Sylwii
Plath. Całość poprzedzona będzie
wstępem biograficznym dotyczącym poetów.
Projekt jest organizowany przy
współpracy Komendy Miejskiej
Policji w Częstochowie i finansowany przez Wydział Zdrowia
Urzędu Miasta.

Międzynarodowa mobilność
W czerwcu 2022 roku kolejna
grupa nauczycieli Zespołu Szkół
Mechaniczno – Elektrycznych im.
Kazimierza Pułaskiego zakończyła kurs języka angielskiego w
ramach projektu realizowanego
ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) w ramach projektu
„Międzynarodowa
mobilność
kadry edukacji szkolnej”. Kurs
odbył się w Dublinie w Irlandii.
Dzięki wyjazdowi nauczyciele
przedmiotów zawodowych mogli
kształcić umiejętności językowe
w grupie osób różnych narodowości. Podczas warsztatów,
rozmów i szkolenia zaznajomili się
z kulturą krajów Unii Europejskiej. Uświadomili sobie, że
niezależnie od wieku, poglądów
i wyznań każdy człowiek ma
potrzebę ciągłego uczenia się i
poznawania świata. Dlatego korzystając z wolnego czasu, nasi nauczyciele, zwiedzili najpiękniejsze
miejsca okolic Dublina, mogąc zachwycać się specyficznym krajobrazem Irlandii.
Anna Andrzejewska

■ Katarzyna Gwara
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Ceny poszły w górę

Dużym spadek liczby samochodów
używanych na rynku wtórnym
Liczba samochodów używanych oferowanych na rynku
wtórnym spada. Według miesięcznego raportu AAA AUTO
w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów
samochodów używanych, w
czerwcu 2022 roku w Polsce
oferowano 217.849 aut z drugiej ręki. Oznacza to spadek o
18.462 aut używanych w stosunku do maja 2022 roku,
kiedy to w ofercie znajdowało
się 236.311 samochodów. To
nie jedyna zła wiadomość.
Wzrosły również ceny pojazdów używanych.
Dane AAA AUTO pokazują
również, że w ciągu roku, czyli
od czerwca 2021 roku rynek samochodów używanych skurczył
się o 12.073 aut. Równocześnie
wzrosła mediana ceny aut używanych z 19.500 złotych do 24.500
złotych w czerwcu 2022 roku,
czyli aż o 5.000 złotych. W porównaniu z majem tego roku mediana
wzrosła o 1.600 złotych, czyli do
24.500 złotych z 22.900 złotych.
- Według najnowszych danych
GUS ceny towarów i usług w
czerwcu 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem

w 2021 roku wzrosły o 15,6
procent. Jednak dużo bardziej
wzrosła mediana ceny samochodów na rynku wtórnym, aż
o ponad 25 proc w ciągu ostatniego roku - powiedziała Karolina
Topolova, dyrektor generalna i
prezes zarządu AURES Holdings,
operatora
międzynarodowej
sieci autocentrów AAA AUTO.
- Oznacza to wciąż niesłabnący
popyt wśród klientów, który wynika także z chęci pozbycia się
części środków finansowych, aby
uchronić je przed rosnącą inflacją.
Poza tym, nadal ograniczona jest
dostępność nowych samochodów
na rynku pierwotnym, dlatego nabywcy szukają w tej sytuacji samochodów na rynku wtórnym, gdzie
kupuje się je od ręki. Widzimy to
bardzo wyraźnie, ponieważ w
zeszłym roku sprzedaliśmy w naszej firmie ponad 86,5 tys. samochodów, czyli najwięcej w całej
naszej trzydziestoletniej historii,
ale i w ciągu pierwszych pięciu
miesięcy tego roku pobiliśmy rekord wszech czasów, ponad 38
tys. aut – dodaje.

A4 – 5.236 samochodów, a na
trzecim BMW 3 – 4.847 samochodów. Największa liczba ofert
prezentowała samochody z silnikami diesla – 103.288 aut, a na
drugim miejscu z silnikami benzynowymi – 95.505 aut.
Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w czerwcu
2022 roku pojawiło się w woje-

wództwie mazowieckim – 40.972
ofert, a najmniej w województwie opolskim – 3.743 ofert. Najdroższe samochody oferowano
w województwie mazowieckim
(mediana ceny: 30.900 zł), a najtańsze w trzech województwach:
kujawsko-pomorskim, lubelskim i
zachodniopomorskim (19.900 zł).
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10 modeli aut używanych
najczęściej ogłaszanych do
sprzedaży w czerwcu 2022
roku:
1. Opel Astra
2. Audi A4
3. BMW 3
4. Volkswagen Golf
5. Volkswagen Passat
6. Ford Focus
7. Audi A6
8. BMW 5
9. Skoda Octavia
10. Opel Corsa
■ Katarzyna Gwara

Najpopularniejszym modelem
oferowanym na sprzedaż w
czerwcu 2022 roku był Opel
Astra – 6.369 samochodów, na
drugim miejscu znalazło się Audi

Wybrane samochody na dzień 8 lipca 2022
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

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

218.900 zł

79.900 zł

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

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

219.900 zł

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 A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,
14.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008,
30.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT
139.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany, F-VAT,
94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT,
129.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 
14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT
44.900 zł
FORD FUSION 2.5 E + LPG, rok prod. 2016, I-wł., serwisowany, F-VAT
39.700 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010, 
33.900 zł
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009, 
28.200 zł
HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004, 
21.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, kraj., rok prod. 2003/2004, 
5.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, kraj., I-wł.,
serwisowany,

159.900 zł

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

166.900 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 zł
NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016,
63.900 zł
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,
18.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

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

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

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

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

23.900 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., 
73.000 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 
12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
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ogłoszenia
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

● Przyjmę: wózki inwalidzkie

SPRZEDAM
● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417

● Przyjmę drewno na opał,

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

● Przyjmę zużyte telefony komór-

● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015
● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015
● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529
● Duralex - komplet na 18 osób
(200 części) - 250 zł.
Tel. 514 277 061

● Materac masujący rehabilitacyjny Enabiol” prod. niemieckiej.
Podstawowe informacje:
w internecie wpisać słowo
„Vitberg”, wskazania do terapii:
bóle kręgosłupa i karku,
skurcze łydek i inne.
Tel: 514 621 011

● Drzwi wewnętrzne białe 80 bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt.
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.
Tel. 509 024 239
● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015
● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

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

● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,
tel. 508 747 290

● Obraz ręcznie malowany, portret młodej kobiety, akwarele na
desce lipowej, wymiary: szer.
20cm x wys. 31cm, cena 40zł.
Tel. 794 239 418

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

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

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

oraz kule. Tel. 667 499 164

Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998 m², ogrodzona, położona w malowniczej, leśnej okolicy.
Działka znajduje się w gminie
Janów, w miejscowości Piasek,
ok 25 km od Częstochowy.
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181
● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, tel. 535 988 066
● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102
● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena 100
zł. Tel: 697 272 102
● Spodnie męskie nowe na 130
cm w pasie, cena: 50 zł.
Tel. 514 277 061

USŁUGI

tel. 660 714 015

kowe, tel. 667 499 164
● Samotny mężczyzna 55 lat po

rozwodzie pozna kobietę, chętnie puszystą, do zamieszkania
razem. Tel. 519 453 121

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

● Trening pamięci, uwagi,

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

● Wolny lat 55, bezdzietny,

● Malowanie obrazów,
szkicowanie
Tel. 667 499 164

● Poznam panią, może być

● 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

myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217

z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396
● Stajenny Niemcy, praca od zaraz.

Bezpłatne akwaterowanie.
Mężczyźni bez załogów.
Szczegóły pod nr tel.
+48 725 066 959

● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Nr tel. .................................................................................

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu
Dostarczyć ogłoszenie

Wysłać SMS

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

Przez internet

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

na numer 792 620 051

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

Adres redakcji:

Wydawca:

Kontakt internetowy:

Telefon:

42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 792 620 051

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl
www.zycieczestochowy.pl

Biuro ogłoszeń: 792 620 051

sport
Indywidualnymi i drużynowymi

Nordic Team Częstochowa z kolejnymi sukcesami
Drużyna Nordic
Team Częstochowa
odnotowała kolejne
sukcesy.
Z
Drużynowych
Górskich
Mistrzostw Polski w
Polanicy Zdroju powróciła ze złotymi i
brązowymi medalami. Jej zawodnicy
wywalczyli także
jedenaście medali
w klasyfikacji indywidualnej.
W rozegranych w Kotlinie Kłodzkiej Otwartych Górskich Mistrzostwach Polski Nordic Walking
zawodnicy
częstochowskiego
klubu wywalczyli złote medale
w klasyfikacji drużynowej na dystansie 5-ciu kilometrów oraz
brązowe na dystansie 10-ciu kilometrów. Indywidualnie nasi zawodnicy stawali jedenaście razy
na podium - 5 razy na najwyższym
i po 3 razy na drugim i trzecim.

■ zdj. Nordic Team Częstochowa

ZŁOTE MEDALE:
- Tomasz Marczak - open i kat. M18
5 km
- Daniel Wojtasiński - kat. M40,
dystans 5 km
- Marcin Cieśluk - kat. M-niep.,
dystans 5 km
- Małgorzata Niedźwiecka - kat. K60,
dystans 5 km
- Bogdan Barczyk - kat. M50, dystans
10 km
SREBRNE MEDALE:
- Tomasz Marczak - oraz 2 miejsce
kat. M18 10 km
- Agnieszka Pinis - kat. K45,

dystans 5 km
- Agnieszka Dybeł - kat. K-niep.,
dystans 5 km
BRĄZOWE MEDALE:
- Anna Kweczka-Janeczek - kat. K40,
dystans 5 km
- Nadia Kolarska - kat. K-junior,
dystans 5 km
- Magda Rajek - kat. K40, dystans
10 km
DALSZE MIEJSCA ZAJĘLI:
- Rafał Plewiński - 7 miejsce kat.
M30 5 km
- Bogusław Radziejowski - 8 miejsce
kat. M60 5 km
- Monika Fatalska - 5 miejsce kat.
K30 5 km
- Jarosław Janeczek - 8 miejsce kat.
K40 10 km
- Piotr Paludkiewicz - 8 miejsce kat.
M50 10 km
- Zbigniew Szczęśniak - 8 miejsce kat.
M60 10 km
- Ola Musiał - 8 miejsce kat. K40 10
km
- Beata Skiba - 10 miejsce kat. K40
10 km
- Jolanta Barczyk - 4 miejsce kat.
K60 10 km

Mistrzostwa Polski

Podwójne zwycięstwo kierowcy
wyścigowego z Częstochowy!
Za nami druga runda Wyścigowych
Samochodowych
Mistrzostw Polski. Na Torze
Poznań w wyścigu Endurance
wziął udział debiutujący
w tym sezonie Adam Zenter
z Częstochowy.
To był kolejny wspólny start
Zentnera z Maciejem Marcinkiewiczem podczas dwugodzinnego
wyścigu za kierownicą samochodu
Radical SR3 RSX. Na pierwszej
rundzie, która odbyła się w maju
kierowcy spisali się znakomicie
wygrywając w swojej klasie (D5
2000) i zajmując trzecie miejsce
w klasyfikacji generalnej.
Druga runda mistrzostw to
wielki sukces duetu Zentner-Marcinkiewicz, którzy zwyciężyli w klasyfikacji generalnej oraz

w klasie. Zwycięstwo pozwoliło im dodatkowo na objęcie
pozycji liderów w klasyfikacji
generalnej Mistrzostw Polski
Endurance oraz umocnienie
prowadzenia w swojej klasie.
Radical SR3 RSX, którym
startują
Adam
Zentner
i Maciej Marcinkiewicz to
sprawdzona
konstrukcja
przygotowana tylko do wyścigów samochodowych. Brytyjski pojazd napędza silnik
RPE o pojemności 1500 cm
i mocy 260 KM i charakteryzuje go niska masa 570 kg oraz
doskonała
aerodynamika
pozwalająca walczyć z mocniejszymi konstrukcjami jak
Lamborghini czy Porsche. W wyścigach długodystansowych kie-
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Piłka nożna

Huta Liberty Częstochowa
sponsorem Rakowa
Do grona platynowych
sponsorów
klubu RKS Raków dołączyła Huta Liberty
Częstochowa.
Huta od zawsze wspierała Raków - zarówno
dzielnicę,
w
której
mieszkali
pracownicy
Huty, jak i klub, który
był
sztandarowym
symbolem ich sportowych aspiracji. - To powrót do korzeni. Raków
i Hutę łączy długoletnia
historia, dlatego jesteśmy szczęśliwi, że ponownie stajemy ramię
w ramię, by dalej rozwijać nasz
klub – zaznaczał Adam Krawczak,
prezes klubu. - Jestem pewien, że
to tylko początek naszej długoletniej współpracy, która przyniesie
wiele radości i powodów do dumy
częstochowskiej społeczności komentował.
- Chcemy budować jak największą
społeczność
wokół
Rakowa. Cieszę się, że w tej społeczności pojawiają się wątki
historyczne i powrót do Huty. Nawiązanie do historii jest bardzo
istotne - mówił Wojciech Cygan,
Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Umowa klubu z częstochowską
hutą została zawarta na sezon
2022/2023. W jej ramach logotyp
Liberty Częstochowa pojawi się
na lewym rękawku koszulki meczowej pierwszego zespołu. Raków to Huta, a Huta to Raków.
Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że wróciliśmy do współpracy
z klubem. Prezes Adam Krawczak
obiecał, że w przyszłym sezonie
będziemy gościć u nas drużynę
Barcelony. Trzymamy się więc tej
obietnicy, bo ja to samo obiecałem
swojemu szefowi – podsumował
z uśmiechem Krishnamoorthy
Venkatasubramanian, dyrektor
generalny Liberty Częstochowa.

Siatkówka

„Częstochowianka”
z tym samym partnerem

■ zdj. mat. prasowe

rowcy podczas tankowania po
około godzinie rywalizacji zmieniają się za kierownicą.

Żużel

Włókniarz Częstochowa najlepszy
w Zielonej Górze!
Przed nami decydująca faza Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów wkraczają w decydującą fazę. W środę w Zielonej Górze Włókniarz Częstochowa rozpoczął zmagania
w 1 rundzie półfinałów DMPJ. Młodzi zawodnicy kolejny już raz udowodnili swoją wysoką dyspozycję, odnosząc pewne zwycięstwo.
I Włókniarz Częstochowa – 44 pkt.

III Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów – 33 pkt.

13. Jakub Miśkowiak – 15 (3,3,3,3,3)
14. Mateusz Świdnicki – 14 (3,2,3,3,3)
15. Franciszek Karczewski – 8 (3,1,2,2,w)
16. Kajetan Kupiec – 7 (0,1,2,1,3)

5. Sebastian Szostak – zwolnienie lekarskie
6. Jakub Poczta – 11 (1,3,1,2,2,2)
7. Kacper Grzelak – 10 (2,3,0,1,1,3)
8. Jakub Krawczyk – 12 (2,2,1,2,3,2)

II KS Toruń – 36 pkt.
9. Karol Żupiński – 9 (1,2,2,2,2)
10. Mateusz Affelt – 8 (3,2,1,1,1)
11. Krzysztof Lewandowski – 12 (2,3,3,3,1)
12. Denis Zieliński – 7 (1,2,3,w,1)
19. Oskar Rumiński – ns
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IV Falubaz Zielona Góra – 7 pkt.
1. Fabian Ragus – 2 (1,0,0,1,d,0)
2. Dawid Rempała – 4 (0,1,1,2,ns,ns)
3. Nile Tufft – zwolnienie lekarskie
4. Kacper Rychliński – 1 (0,0,0,0,0,1)

LIBERTY Częstochowa pozostanie oficjalnym partnerem
Klubu Sportowego Częstochowianka przez kolejny rok.
Przedłużyła tym samym swoje
wsparcie dla miejscowej żeńskiej drużyny siatkarskiej,
której celem jest awans do
najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.
Umowa została podpisana przez
prezes klubu Alinę Dobrzańską,
wiceprezesa
Roberta
Frasia
oraz Krishnamoorthy Venkatasubramanian, dyrektora generalnego LIBERTY Częstochowa Sp.
z o.o. - LIBERTY chce aktywnie
uczestniczyć w życiu społecznym
Częstochowy, a także wspierać
sport i zdrowy styl życia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy
z klubem Częstochowianka, ponieważ z przyjemnością obserwowaliśmy, jak stawali się coraz
lepsi. Cieszymy się, że możemy
pomóc drużynie w osiąganiu
dalszych sukcesów, a jednocześnie promować naszą markę jako
głównego producenta GREENSTEEL w Polsce – podkreślał dyrektor generalny.
Klub Sportowy Częstochowianka został założony w 1936
roku. W sezonie 2021/2022 jego
siatkarki zajęły czwarte miejsce
w I lidze, a teraz chcą awansować
do Tauron Ligi - najwyższej klasy

rozgrywkowej kobiet w Polsce.
Trenerem zespołu jest były wybitny siatkarz Andrzej Stelmach,
olimpijczyk z igrzysk w Atlancie
i Atenach. W poszczególnych
grupach wiekowych KS Częstochowianka trenuje ponad 200
dziewcząt. W kategorii dziewcząt
14-letnich w tym roku drużyna
zdobyła Mistrzostwo Śląska. Klub
ma długą historię współpracy
z Hutą Częstochowa, która była
jego sponsorem do 2008 roku.
LIBERTY Częstochowa jest partnerem KS Częstochowianka od
2021 roku.
- Bardzo się cieszymy, że LIBERTY Częstochowa pozostaje
naszym partnerem na kolejny
sezon. Świadczy to o tym, że obie
strony są zadowolone ze współpracy i mają do siebie zaufanie.
Mamy nadzieję, że kolejny rok
będzie jeszcze lepszy od poprzedniego i przyniesie sukcesy
zarówno Częstochowiance, jak
i LIBERTY Częstochowa – zaznaczała Alina Dobrzańska, prezes
KS Częstochowianka.
W zamian za wsparcie finansowe, nazwa Liberty Częstochowa będzie umieszczona na
koszulkach zawodniczek oraz
promowana w materiałach przygotowanych przez klub i w formie
reklam podczas meczów rozgrywanych w Hali Sportowej Częstochowa.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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