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Przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych są rozczarowani rozmo-
wami o wynagrodzeniach z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Od 1 września planują 
więc akcję protestacyjną, jednak jeszcze nie wiadomo, jaką przybierze ona formę. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się teraz rozmów z premierem  
Mateuszem Morawieckim.

Rozmowy z Ministerstwem Edukacji 
zakończyły się fiaskiem

Nauczyciele
szykują się
do strajku

We wtorek 23 sierpnia Minister 
Edukacji Przemysław Czarnek 
oraz wiceminister Dariusz Piont-
kowski spotkali się z przedstawi-
cielami nauczycielskich związków 
zawodowych oraz strony sa-
morządowej. Głównymi tema-
tami dyskusji była organizacja 
nowego roku szkolnego oraz 
wynagrodzenia nauczycieli. Wice-
minister przypomniał, że w maju – 
podobnie jak cała sfera budżetowa 
– nauczyciele otrzymali podwyżkę 
4,4 proc., a od września tego roku 
znacząco ma wzrosnąć wynagro-
dzenie nauczycieli wchodzących 
do zawodu. Wskaźnik kwoty ba-
zowej wynagrodzenia nauczycieli 
rozpoczynających pracę w szkole 
ma wzrosnąć o 20 proc. – Do tego 
chcemy dołożyć w przyszłym roku 
co najmniej 9 proc. To jest pro-
pozycja Ministerstwa Edukacji 
i Nauki podczas prac budżeto-

wych. Spotkała się ona z dużym 
zainteresowaniem zarówno ze 
strony związkowej, jak i samorzą-
dowej. Będzie to jeden z ważnych 
punktów rozmów z panem pre-
mierem – powiedział wiceminister 
Dariusz Piontkowski po spotkaniu 
zespołu ds. statusu zawodo-
wego nauczycieli. Związkowcy 
nie kryją jednak rozczarowania 
rozmowami. - Z zaskoczeniem 
przyjęliśmy przedstawienie pro-
pozycji wzrostu wynagrodzenia 
nauczycieli w roku 2023, zamiast 
propozycji zwiększenia uposa-
żenia nauczycieli mianowanych 
i dyplomowanych, których wy-
nagrodzenie w wyniku noweli-
zacji ustawy – Karta Nauczyciela 
pozostało na dotychczasowym 
poziomie. Oznacza to, że tylko nie-
wielka grupa nauczycieli została 
objęta podwyżką wynagrodzenia, 
natomiast przeszło 80 proc. na-

uczycieli ma „zamrożone” pensje 
– zwraca uwagę Sławomir Bro-
niarz Prezes Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Przedstawiciele 
Związku zwrócili się do Premiera 
Mateusza Morawieckiego o spo-
tkanie z przedstawicielami ZNP. 
Chcą wznowienia rozmów nie póź-
niej, niż do 10 września. - Niestety, 
dotychczas nie było jakiejkolwiek 
reakcji ze strony Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów w kwestii 
ustalenia terminu spotkania. Wie-
rzymy, że obecnie będzie to moż-
liwe, co bez wątpienia zapobiegnie 
eskalacji działań o charakterze 
protestacyjnym – dodaje prezes 
ZNP i przypomina, że minister 
Przemysław Czarnek zapewnił, że 
do rozmowy pracowników oświaty 
z Prezesem Rady Ministrów z pew-
nością dojdzie.

 ■ Paula Nogaj
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Ruszył przetarg na zaprojekto-
wanie i  wykonanie robót 
budowlanych dotyczących mo-
dernizacji infrastruktury 
sportowej na stadionie Skry 
przy ul. Loretańskiej w Często-
chowie. Oferty można składać 
do 8 września.

Nowe boisko ma mieć wymiary 
117 na 75,5 metra, a  więc pole 
gry zostanie nieco skorygowane 
w stosunku do obecnego. – Dolna 
warstwa podbudowy obecnego, 
wyeksploatowanego boiska bę-
dzie wykorzystana przy budowie 
nowego. Sztuczna nawierzchnia 
o  wysokich parametrach tech-
nicznych, zapewniających wysoką 
żywotność, powstanie w  techno-
logii dopasowanej do technologii 
podgrzewania płyty. Po inwestycji 
zniknie problem z  prawidłowym 
odwodnieniem boiska – w  celu 

naprawy systemu odwodnienia 
będzie wykonana od podstaw 
górna warstwa podbudowy. Zmo-
dernizowane oświetlenie będzie 
oparte na lampach LED. Wokół 
terenu stadionu powstanie nowe 
ogrodzenie; wymienione też bę-
dzie ogrodzenie tzw. parku ma-
szyn. Zakres robót obejmie też 
wydzielenie parkingów dla ob-
sługi zawodów – informuje czę-
stochowski magistrat i  zaprasza 
firmy zainteresowane wykona-
niem tej inwestycji do składania 
ofert. Termin upływa 8 września 
o  godz. 9.00. Podpisaną ofertę 
należy zgłosić za pośrednic-
twem formularza na platformie 
ePUAP lub poprzez miniPortal. 
Ze wszelkimi dokumentami 
przetargowymi można się za-
poznać w  Biuletynie Informacji 
Publicznej UM Częstochowy. Za-

mówienie będzie dofinansowane 
z  Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych (wartość wsparcia z tego 
źródła to 5 mln zł) oraz środków 
Gminy Miasta Częstochowy. Wy-
łoniona w przetargu firma będzie 
miała 120 dni od daty podpisania 
umowy na wykonanie wszyst-
kich wyszczególnionych w  zamó-
wieniu prac.

Skra Częstochowa w  czerwcu 
2021 awansowała do Fortuna 1. 
Ligi. Sukces ten sprawił, że Często-
chowa jest jednym z  nielicznych 
miast w Polsce, których piłkarskie 
ekipy grają w  dwóch najwyższych 
krajowych klasach rozgrywko-
wych – tym drugim klubem jest 
oczywiście odnoszący duże suk-
cesy w  Ekstraklasie RKS Raków. 
Miasto zwraca uwagę na to, że 
modernizacja stadionu przy ul. 
Loretańskiej ma umożliwić Skrze 
spełnienie kryteriów licencyjnych 
1. Ligi, ponieważ na obecną chwilę 
częstochowianie mają warunkową 
zgodę Polskiego Związku Piłki 
Nożnej na grę w tej klasie.

Miasto szuka wykonawcy prac

Modernizacja stadionu Skry

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

WYDZIERŻAWIĘ LOKAL 
w budynku, w którym znajduje się Apteka. 

Wąsosz, ul. Zamoyskiego 73, 
42-110 Popów

TEL. 502 732 739

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ  
BUDYNEK 

w którym znajduje się lokal po aptece  
o powierzchni użytkowej 100 m. kw.,  

sklep o powierzchni 140 m. kw. 

Popów, ul. Pajęczańska 146
42-110 Popów

Po spożyciu alkoholu zapomniała zamknąć przejazd

Jest akt oskarżenia  
dla 56-letniej dróżniczki
Zakończyło się śledztwo 
w sprawie 56-letniej dróżniczki 
z powiatu lublinieckiego, która 
18 sierpnia 2022 roku pełniła 
obowiązki na przejeździe kole-
jowym w  Lisowicach. Maria I. 
nie zamknęła szlabanów, po-
mimo tego, że nadjeżdżał 
pociąg. Na szczęście nie doszło 
do wypadku, ponieważ maszy-
nista zauważył ten fakt 
i  gwałtownie zahamował. 
Dróżniczce postawiono akt 
oskarżenia, dotyczący peł-
nienia czynności dróżnika 
kolejowego w  stanie nietrzeź-
wości i  sprowadzenia 
bezpośredniego niebezpie-
czeństwa katastrofy w  ruchu 
lądowym.

- W toku postępowania ustalono, 
że 18 marca 2022 roku Maria I. 
pełniła obowiązki dróżniczki na 
przejeździe kolejowym w  Liso-
wicach w  powiecie lublinieckim. 
Około godz. 17.00 maszynista 
przejeżdżającego pociągu za-
uważył, że szlabany na przejeździe 
nie zostały zamknięte. W związku 
z  tym wdrożył procedurę hamo-

wania i  zawiadomił o  tym fakcie 
dyżurnego ruchu. Na miejsce zda-
rzenia udali się policjanci, którzy 
przeprowadzili badanie na obec-
ność alkoholu w organizmie dróż-
niczki. Przeprowadzone badanie 
wykazało w  jej organizmie 0,27 
mg/l alkoholu (około 0,55 promila) 
– informuje prokurator Tomasz 
Ozimek - W  postępowaniu Marii 
I. przedstawiono zarzut pełnienia 
w  stanie nietrzeźwości czyn-
ności związanych bezpośrednio 
z  zapewnieniem bezpieczeństwa 
ruchu pojazdów mechanicznych 
i  sprowadzenia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa katastrofy 
w  ruchu lądowym. Przesłuchana 
w  charakterze podejrzanego 
Maria I. nie przyznała się do za-
rzucanych jej przestępstw i  wyja-
śniła, że nie zamknięcie szlabanów 
było wynikiem pomyłki. Zaprze-
czyła także, że spożywała alkohol, 
stwierdzając, iż po obiedzie zażyła 
krople lecznicze – dodał rzecznik 
prasowy prokuratury często-
chowskiej. Maria I., która obecnie 
nie jest już zatrudniona w  PKP, 
nie była w przeszłości karana. Ko-
biecie grozi kara pozbawienia wol-
ności do 5 lat.

Zmagania indywidualne

Speedrowerowe 
Mistrzostwa Polski
Wójt Gminy Poczesna 
Krzysztof Ujma oraz prezes 
PKS Victoria Arkadiusz Ha-
mara zapraszają na  
Indywidualne Speedrowerowe 
Mistrzostwa Polski, które od-
będąs ię w  dniach 27-28 
sierpnia 2022 r. na torze spe-
edrowerowym w  Bargłach 
przy ul. Śląskiej 84.

Wydarzenie rozpocznie się w so-
botę o  godz. 15:00. Po uroczy-
stym otwarciu Indywidualnych 
Mistrzostw Polski, o  godz. 16:00 
rozegrany zostanie Finał  IMP 

w kategorii kobiet, a o godz. 18:00 
Finał IMP w  kategorii open. Po 
ceremonii dekoracji odbędzie się 
Piknik Gminny na terenie obiektu. 
Oprawę muzyczną uroczystości 
zapewni Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z  Gminnego Centrum Kul-
tury Informacji i  Rekreacji w  Po-
czesnej pod batutą Wojciecha 
Greli. W  niedzielę o  11:00 roze-
grany zostanie Finał IMP w  ka-
tegorii juniorzy, o  godz. 14:00 
zaplanowano Finał IMP w  ka-
tegorii młodzieżowcy, a  o  godz. 
17:00 w  Finale IMP zmierzą się 
weterani (kategoria 40+).

ZUS informuje o wypłatach świadczeń

Pierwsi emeryci otrzymali już czternaste 
emerytury
Świadczenie w  ramach czter-
nastej emerytury wynosi na 
rękę w  pełnej wysokości 
1217,98 zł. Pierwsi emeryci 
i  renciści już otrzymali pie-
niądze, a  kolejni seniorzy 
dostaną je wraz z  wrze-
śniowym świadczeniem.

Czternasta emerytura, czyli 
dodatkowe roczne świadczenie 
pieniężne, trafi w  sumie do 9 mln 
emerytów, rencistów i  innych 
osób pobierających świadczenia 
długoterminowe, w  tym 8,1 mln 
z  ZUS. – Świadczenie przyzna-

wane jest z urzędu, klient nie musi 
składać żadnych dokumentów, 
wniosków o „14 emeryturę”. Czter-
nastka jest zwolniona z  podatku 
dochodowego, a pobrana zostanie 
jedynie składka zdrowotna. Dla-
tego wyniesie ona 1217,98 zł na 
rękę. Pierwsze wypłaty świad-
czeń ruszyły zgodnie z  planem. 
W  terminie 25 sierpnia wypłatę 
otrzymało 1,6 mln emerytów 
i  rencistów z  ZUS na kwotę 2 mld 
zł – informuje Beata Kopczyńska. 
Świadczenie w  pełnej wysokości 
otrzyma ok. 7,7 mln osób, któ-
rych świadczenie podstawowe 

nie przekracza 2900 zł brutto. 
W  przypadku osób ze świadcze-
niem o  wysokości między 2900 zł 
a  4188,44 zł „czternastka” będzie 
zmniejszana zgodnie z  zasadą 
„złotówka za złotówkę”. Prawo 
do świadczenia głównego jest ba-
dane na 24 sierpnia, czyli dzień 
poprzedzający pierwsze wypłaty. 
„Czternastki” nie otrzymają osoby 
ze świadczeniem zawieszonym, np. 
z  powodu przekroczenia limitów 
dorabiania. Kolejne wypłaty czter-
nastek będą w  terminach 1, 5, 6, 
10, 15 i 20 września.

Wykorzystywanie seksualne

Duchowny z archidiecezji 
częstochowskiej aresztowany
Zarzuty Prokuratury Rejo-
nowej w Częstochowie dla 
duchownego są poważne: 
współżycie z nastolatką po-
niżej 15. roku życia. W piątek 
19 sierpnia Sąd Okręgowy w 
Częstochowie prawomocnie 
podtrzymał decyzję sądu I in-
stancji o tymczasowym 
osadzeniu Stanisława Ś. w 
areszcie na najbliższe 3 mie-
siące. Grozi mu do 12 lat 
więzienia.

Duchowny, który pracował w 
jednej z częstochowskich parafii 
jako wikary i katecheta został 
tymczasowo aresztowany pod za-
rzutem wykorzystywania seksu-
alnego osoby nieletniej. Śledztwo 
zostało wszczęte pod koniec 
czerwca br. na skutek zawiado-
mienia o przestępstwie, które 
złożyła małoletnia pokrzywdzona 
organom ścigania. Standardowo 
po takim zawiadomieniu, proku-

rator przeanalizował jego treść i 
wystąpił do sądu, aby przesłuchał 
małoletnią z udziałem biegłego 
psychologa. Taka procedura ma 
miejsce po to, aby później w przy-
padku oskarżenia - jeżeli do niego 
dojdzie - sąd nie musiał ponownie 
przesłuchiwać poszkodowanej. 
Nie tylko bierze w nim udział 
biegły psycholog, ale dodatkowo 
przesłuchanie jest nagrywane. 
Tak stało się także w tym przy-
padku. Po przesłuchaniu małolet-
niej prokurator uznał, że zeznanie 
pokrzywdzonej jest wiarygodne 
i polecił na początku sierpnia za-
trzymanie podejrzanego. W toku 
śledztwa prokurator przedstawił 
mu trzy zarzuty popełnienia 
przestępstw. Pierwszy zarzut 
jest najpoważniejszy i dotyczy 
wielokrotnego doprowadzenia 
małoletniej do obcowania płcio-
wego i poddania jej innym czyn-
nościom seksualnym poprzez 
nadużycie stosunku zależności, 

która wynikała ze sprawowanej 
funkcji księdza i katechety. Do 
zdarzeń objętych tym zarzutem 
miało dojść w latach 2020 - 2022. 
Zarzut ten dotyczy okresu, kiedy 
pokrzywdzona nie ukończyła 
jeszcze 15. roku życia. Pozostałe 
dwa zarzuty dotyczą prezento-
wania małoletniej treści porno-
graficznych i ułatwianie dostępu 
do tych treści. Księdzu grozi do 
12 lat pozbawienia wolności. Sąd 
zastosował areszt na wniosek 
prokuratora, a wniosek ten został 
przez sąd odwoławczy utrzymany 
w mocy. Z naszych informacji wy-
nika, że duchowny pracujący jako 
wikary w jednym z kościołów w 
częstochowskiej dzielnicy Ty-
siąclecie na nieco ponad miesiąc 
przed zatrzymaniem przez policję, 
został przeniesiony na wiejską 
parafię w okolicach Myszkowa. 
Czy ma to związek ze sprawą?  
Nie wiemy.

 ■ TS
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Młodzi ludzie, którzy na co 
dzień mieszkają w  Berdy-
czowie i Humaniu na Ukrainie, 
Rezekne na Łotwie oraz 
Wilnie, Soleczniku i  Grzego-
rzewie na Litwie po raz kolejny 
odwiedzili Częstochowę na za-
proszenie Urzędu Miasta 
i  lokalnego oddziału Stowa-
rzyszenia Wspólnota Polska.

W  piątek, 19 sierpnia na Starym 
Rynku odbyło się spotkanie, które 
poprowadzili Olga Makówka i  Łu-
kasz Brzóska. Miejski samorząd 
reprezentował zastępca prezy-
denta Częstochowy Ryszard Ste-
faniak. Obecny był też naczelnik 
Wydziału Edukacji UM Rafał 
Piotrowski – zarazem prezes tu-
tejszego oddziału „Wspólnoty 
Polskiej”. Nie zabrakło Adama 
Kiwackiego – prezesa Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich, a  także 
kierującej Muzeum Częstochow-
skim Katarzyny Ozimek czy sio-
stry Mileny ze Zgromadzenia 
Sióstr św. Józefa. Wraz ze swoją 
młodzieżą przyszli dyrektorzy 
szkół zaangażowanych w  działal-
ność Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska”. - Ryszard Stefaniak za-
pewnił o  solidarności z  narodem 
ukraińskim, zwracając uwagę na 
trudną sytuację młodzieży z  do-
tkniętego wojną kraju. Wspomniał 
również o swoim wyjeździe – wraz 
z  naczelnikiem Rafałem Piotrow-
skim – do zaprzyjaźnionej szkoły 
w  łotewskim Rezekne. Młodzież 
zza wschodniej granicy przed-
stawiała swoje szkoły. Najpierw 
zrobiły to uczennice i  uczniowie 
Państwowego Polskiego Gimna-
zjum w  Rezekne, m.in. dziękując 
częstochowskiemu Urzędowi 
Miasta za pomoc w  ulepszaniu 
bazy edukacyjnej swojej szkoły. 
Potem zaprezentowały się Berdy-
czów i  Humań, czyli szkoły ukra-
ińskie.  Na zakończenie wystąpiła 
biorąca udział w  projekcie „Lato 
z  Polską” młodzież ze szkół litew-
skich – wileńskiego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II, Gimnazjum 
w  Grzegorzewie oraz Gimnazjum 
Jana Śniadeckiego w  Soleczni-
kach – relacjonuje częstochowski 
magistrat. Minutą ciszy uczczono 
życie tych, którzy oddali życie 
walcząc z  rosyjską inwazją na 
Ukrainę. - Naczelnik Wydziału 
Edukacji wyraził nadzieję, że czas 

spędzony w  Częstochowie i  jej 
okolicach pomoże choć na parę dni 
odsunąć myśli o wojnie, a zarazem 
zbudować nowe, serdeczne więzi. 
Rafał Piotrowski podziękował też 
wszystkim zaangażowanym w całe 
przedsięwzięcie – dodaje Urząd 
Miasta. Artystyczną oprawę wy-
darzenia zapewniły m.in. często-
chowskie licealistki i  licealiści 
z  ,,Mickiewicza”, przygotowane 
przez swoje nauczycielki – Dorotę 
Magacz i Iwonę Karlak. Zagrali też 
młodzi rockmani z grupy „Jedynka 
pod Prądem”, którą opiekuje się 
Jan Głowacki. Upominki dla gości 
były ostatnim akcentem spo-
tkania, przygotowanego wspólnie 
przez Urząd Miasta, Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska” oddział 
w Częstochowie, V LO im. A. Mic-
kiewicza oraz Szkołę Podstawową 
nr 1 im. Zdobywców Przestworzy.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

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 doro-
słego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Razem od pół wieku…

Świętowali jubileusz Złotych Godów
18 małżeństw, które przeżyły razem pięćdziesiąt i więcej lat wzięło udział w jubileuszu Złotych 
Godów w Urzędzie Stanu  Cywilnego.

We wtorek, 23 sierpnia podczas dwóch uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego życzenia jubilatom zło-
żyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik USC Rafał Bednarz. Każda z par otrzymała również 
Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty.

To kolejna taka wizyta

Młodzież z Ukrainy, Łotwy  
i Litwy odwiedziła Częstochowę

I uroczystość 

 Y Zuzanna i Edmund Chojnaccy 
 (51)

 Y Kazimiera i Stanisław Gągała 
 (55)

 Y Romana i Jerzy Jurkiewiczowie 
 (50)

 Y Urszula i Paweł Kielanowie 
 (50)

 Y Jadwiga i Jan Kobiałkowie  (51)
 Y Barbara i Grzegorz Kramerowie 
 (50)

 Y Danuta i Lech Łosikowie  (50)
 Y Anna i Czesław Mytnikowie 
 (66)

 Y Joanna i Walenty Stępakowie 
 (51)

II uroczystość

 Y Lucyna i Zdzisław Całusowie 
 (51)

 Y Halina i Bogdan Dzienniakowie 
 (50)

 Y Maria i Zdzisław Garusowie 
 (50)

 Y Marianna i Henryk Groszkowie 
 (51)

 Y Barbara i Ryszard Krakowia-
nowie  (51)

 Y Stanisława i Piotr Łysakowie 
 (51)

 Y Alicja i Andrzej Paluchowie 
 (51)

 Y Irena i Piotr Piejko  (61)
 Y Zofia i Maciej Wolni  (51)

 ■ fot. Łukasz Stacherczak, UM

Policjanci z Częstochowy zapra-
szają dzieci w  wieku powyżej 
10. roku życia wraz z  opieku-
nami do Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w  Częstochowie, gdzie 27 
sierpnia odbędzie się egzamin 
teoretyczny i  praktyczny na 
kartę rowerową.

Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie wspólnie z Auto-
mobilklubem Jurajskim i  Miejską 
Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w  Często-
chowie zapraszają w  najbliższą 
sobotę do Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego przy 
ulicy Hallera 1, gdzie zostanie 
przeprowadzony egzamin na kartę 
rowerową dla dzieci w  wieku po-

wyżej 10. roku życia. Warunkiem 
przystąpienia do egzaminu jest 
posiadanie legitymacji szkolnej 
lub dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, arkuszu zaliczeń (do-
stępny na stronie KMP w  Czę-
stochowie), własnego roweru 
oraz kasku ochronnego. Egzamin 
zostanie przeprowadzony w  go-
dzinach od 9.00 do 12.00. Oprócz 
zdobycia uprawnień do kiero-
wania jednośladem, uczestnicy 
będą mogli również przetestować 
i dowiedzieć czym się różnią urzą-
dzenia wspomagające ruch od 
hulajnóg elektrycznych i  poznać 
podstawowe zasady bezpiecz-
nego poruszania się po drodze. 
Zgłoszenia można wysyłać na 
adres e-mail: mariola.kowalczyk-
-trabska@czestochowa.ka.policja.
gov.pl do 26 sierpnia 2022 roku.

Częstochowska drogówka przeprowadzi egzamin

Dzieci będą mogły zdobyć 
kartę rowerową

Ruszył przetarg na przebudowę 
ulicy Bialskiej na odcinku od ul. 
Małopolskiej do ul. Zakopiań-
skiej wraz z  odtworzeniem 
poboczy. Termin składania ofert 
upływa 2 września. Wyłoniony 
wykonawca będzie miał na re-
alizację prac maksimum trzy 
miesiące od daty podpisania 
umowy - informuje Miejski Za-
rząd Dróg w Częstochowie.

Inwestycja ma poprawić stan 
nawierzchni oraz bezpieczeństwo 
pieszych poprzez odtworzenie po-
boczy jezdni na wspomnianym od-
cinku Bialskiej (długości ok. 450 
m) – Projektuje się odtworzenie 
warstwy ścieralnej o  grubości 4 
cm oraz warstwy wyrównującej 

(również ok. 4 cm) na odcinku 
405 m, natomiast na odcinku ok. 
41 m należy wymienić warstwę 
ścieralną. Inwestycja obejmie 
również wymianę krawężnika po 
zachodniej stronie ulicy na od-
cinku ok. 92 m oraz odtworzenie 
krawężników na istniejących 
zjazdach. Szerokość tego odcinka 
ulicy wynosi od 4,5 m do 5,85 m 
(w  rejonie ronda), a  szerokość 
odtwarzanych poboczy to 75 cm 
– wyjaśnia Miejski Zarząd Dróg 
w Częstochowie i przypomina, że 
obecnie na zlecenie MZD reali-
zowana jest (w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego) przebudowa 
pobliskiej ul. Ukrytej (bocznej od 
Zakopiańskiej).

Termin składania ofert do 2 września

Ogłoszono przetarg na 
przebudowę ul. Bialskiej
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W  sobotę 20 sierpnia miesz-
kańcy gminy Poczesna wzięli 
udział w  Dożynkach Gmin-
nych, które odbywały się 
w sołectwie Zawodzie. Święto 
plonów rozpoczęło się od prze-
marszu dożynkowego 
korowodu, odprawiona zo-
stała uroczysta msza święta 
polowa, a  po części oficjalnej 
przyszedł czas na występy ar-
tystyczne. Gwiazdą wieczoru 
był zespół „Zbóje”.

Korowód dożynkowy prowa-
dziła Gminna Orkiestra Dęta ze 
sztandarami Jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych i  organi-
zacji. Wieńce dożynkowe zostały 
przygotowane przez: KGW Brze-
ziny Nowe, KEiR z  Huty Starej B, 
KGW Huta Stara B, KGW Bargły, 
KGW Nowa Wieś, Stowarzyszenie 
Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa 
Zawodzie, KGW Huta Stara A, 
KGW Zawodzie, KGW Nierada, 
KGW Feniks ze Słowika, KEiR 
z Poczesnej, KGW Wrzosowa wraz 
ze Stowarzyszeniem Razem dla 
Wrzosowej. Po mszy świętej po-
lowej, celebrowanej przez ks. pra-
łata Jarosława Srokę, proboszcza 
parafii w  Poczesnej, odbyła się 
część oficjalna wydarzenia. 

Przybyłych na uroczystość 
gości przywitał gospodarz Gmin-
nych Dożynek - Wójt Krzysztof 
Ujma,  Przewodnicząca Rady 
Gminy Iwona Choła oraz Sta-
rości Gminnych Dożynek - Anna 
Rak i  Janusz Matusiak. W  wyda-
rzeniu wzięli udział m.in. Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Lidia Burzyńska, Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Zdzi-
sław Wolski, Rolnicy, Sadownicy, 
Pszczelarze, ks. prałat Jarosław 
Sroka proboszcz parafii w  Pocze-
snej, Prezes Anna Urbaniak z  Za-
rządem Akcji Katolickiej, Beata 
Kocik - Wiceprzewodnicząca Sej-
miku Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, Sta-
nisław Gmitruk Radny Sejmiku 

Województwa Śląskiego, Adam 
Morzyk Członek Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego, Paweł Ruksza 
Radny Miasta Częstochowa, Wi-
ceprezes Zarządu Województwa 
Śląskiego Partii „Republikanie”, 
Piotr Dobosz Dyrektor Często-
chowskiego Oddziału KRUS, 
Bernadetta Niemczyk Przewod-
nicząca Krajowej Rady KGW, Ko-
mendanta Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Częstochowie 
reprezentował Starszy Kapitan 
Paweł Zawiślak, Nadkomisarz 
Marcin Jeziorowski Komendant 
Komisariatu Policji w  Poczesnej, 
dh Zbigniew Strugacz Gminny 
Komendant Straży Pożarnej w Po-
czesnej wraz z  Druhami, Aneta 
Sowińska Dyrektor Gminnego Ze-
społu Ośrodków Zdrowia w Pocze-
snej, Elżbieta Markowska Prezes 
Stowarzyszenia Częstochow-
skiego Amazonki, Jerzy Kędziora 
światowej sławy rzeźbiarz, miesz-
kaniec Gminy Poczesna, Radni 
Gminy Poczesna, Sołtysi, Prze-
wodniczące wraz z  członkiniami 
Kół Gospodyń Wiejskich, Dyrek-
torzy Szkół, Przedszkoli, Prezesi 
Stowarzyszeń i  Organizacji Poza-
rządowych wraz z Członkami, Dy-
rektor Domu Kultury i  Biblioteki  
Iwona Skorupa wraz z  pracowni-
kami, Sekretarz Gminy Poczesna 

Renata Smędzik, Skarbnik Gminy 
Poczesna Magdalena Kadłubek, 
Kierownicy referatów w  UG, 
pracownicy Urzędu, mieszkańcy 
Gminy Poczesna, media, przyja-
ciele Gminy Poczesna. Zostały od-
czytany również listy gratulacyjne 
skierowane do Wójta Gminy Po-
czesna Krzysztofa Ujma i rolników 
od Jadwigi Wiśniewskiej Poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Posła 
Szymona Giżyńskiego Sekretarza 
Stanu w  Ministerstwie Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, Ma-
riusza Trepka Posła na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej, Starosty 
Gminy Jaszuny z  Litwy Zdzisława 
Mażejko, zaprzyjaźnionej i  part-
nerskiej Gminy Poczesna oraz 
Prezes Haliny Szymańskiej Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa. 

Po przemówieniach, punktem 
kulminacyjnym dożynek były pre-
zentacje wieńców dożynkowych, 
degustacja tradycyjnych potraw 
przygotowanych przez KGW 
i  występy arystyczne. Gwiazdą 
wieczoru był zespół „Zbóje”. Do-
żynkowe uroczystości w Zawodziu 
zakończyła zabawa taneczna i nie-
zapomniane wrażenia. 

 ■ Renata Smędzik, opr. pn

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

aktualności

Kolejny raz w  tym sezonie bę-
dzie można skorzystać 
z wodnego toru przeszkód nad 
zbiornikiem Adriatyk. Na 
wodne szaleństwo pod okiem 
ratowników zaprasza do Parku 
Lisiniec Miejski Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji. Tor udo-
stępniony będzie bezpłatnie 
od piątku do niedzieli.

– Przed nami ostatni weekend 
wakacji pełen atrakcji związanych 
z obchodami 30. Dni Częstochowy. 
Dodatkowo prognozy pogody 
zapowiadają upalną, słoneczną 

i  bezdeszczową aurę. To dosko-
nała okazja aby w  dniach 26-28 
lipca (piątek-niedziela) wszyscy 
odpoczywający w  Strefie Wypo-
czynku Adriatyk w  Parku Lisiniec, 
mogli kolejny raz w  tym sezonie 
letnim skorzystać z  36-cio metro-
wego wodnego toru przeszkód 
– informuje Marcin Mazik z  Miej-
skiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji 
w  Częstochowie. Tor przeszkód 
udostępniony będzie bezpłatnie, 
pod okiem ratowników wodnych 
od piątku do niedzieli w godzinach 
10.00 – 20.00.

Park Lisiniec

Wodny tor przeszkód  
dostępny w weekend

Podziękowali za plony

Dożynki w Gminie Poczesna

„Wielko-Miejski Olsztyn”

Będą świętować odzyskanie praw miejskich
W najbliższych tygodniach 
Olsztyn świętować będzie od-
zyskanie praw miejskich. Już w 
najbliższą sobotę 27 sierpnia 
zaplanowano wyjątkowe i nie-
powtarzalne widowisko 
muzyczne „Wielko-Miejski 
Olsztyn” pod kierownictwem 
Mateusza Pospieszalskiego. W 
ramach wydarzenia, które od-
będzie się na Rynku w 
Olsztynie, wystąpią muzycy 
związani z gminą. Początek o 
godz. 19:00.

Olsztyn powitał 2022 rok jako 
miasto i gmina miejsko-wiejska. - 
To historyczna chwila i dziejowa 
sprawiedliwość. Olsztyn po 152 
latach odzyskuje prawa miej-
skie, zabrane ukazem cara Rosji 

w 1870 r. za wsparcie, jakiego 
mieszkańcy udzielili powstańcom 
styczniowym. Odzyskanie statusu 
miasta wiąże się ze zmianą wize-
runkową i większym prestiżem 
miejscowości. To także szansa na 
pozyskanie nowych inwestorów, 
ale też sięgnięcie po fundusze 
związane z rozwojem obszarów 
miejskich – podkreśla samorząd. 
Gmina świętować będzie przez 
cały sierpień i wrzesień. W so-
botę podczas muzycznego wido-
wiska „Wielko-Miejski Olsztyn” 
wystąpią: Mikołaj Kubicki – 
Meek, Oh Why?, Janusz „Yanina” 
Iwański, Natalia, Barbara, Łukasz, 
Szczepan, Marek i Nikodem Po-
spieszalscy, Zuzanna Iwańska, 
Max Mucha, Tomasz Sroczyński, 
Kacper Stolarczyk oraz Orkiestra 

Dęta „Sempre” z Olsztyna pod dy-
rekcją Tomasza Hadriana.

Premiera piosenki skompono-
wanej w Olsztynie, o Olsztynie  

i dla Olsztyna

Przy okazji sobotniego święto-
wania zaprezentowana zostanie 
piosenka skomponowana przez 
młodego muzyka, mieszkańca 
gminy Olsztyn, wokalistę zespołu 
Meek, Oh Why? - Mikołaja Kubic-
kiego. To znany wszystkim raper 
i trębacz, który swoje hitowe ka-
wałki wydaje w wytwórni Asfalt. 
Jego „Zachód” wykonany w du-
ecie z Sarsą ma już blisko 3 mln 
wyświetleń w serwisie YouTube. 
W tym roku artysta z Olsztyna 
wystąpił na największych festiwa-
lach – Męskim Graniu i Openerze.

Wsparcie dla schroniska

Wspólnie dla bezdomnych 
zwierząt
Stowarzyszenie Wspólnie dla 
Częstochowy pamiętało o 
przypadającym na 20 sierpnia 
Międzynarodowym Dniu Bez-
domnych Zwierząt. Z tej okazji 
przedstawiciele organizacji 
odwiedzili z karmą i innymi 
prezentami częstochowskie 
schronisko, znajdujące się przy 
ulicy Gilowej.

- Już po raz kolejny zwracamy 
uwagę na problem bezdomności 
zwierząt oraz na różne formy po-
mocy, które można udzielić takim 
zwierzakom. Jako Stowarzyszenie 
reguralnie dostarczamy karmę 
dobrej jakości, organizując wcze-
śniej jej zbiórki i informując o 
możliwości adopcji psiaków oraz 
kotów ze schroniska. Pracownicy 
na miejscu chętnie opowiadają o 
ich domownikach oraz pomagają 
wybrać wymarzonego przyjaciela - 

wyjaśnia członek stowarzyszenia. 
Organizacja podkreśla, że zawsze 
można pomóc zwierzętom, nawet 
jeśli nie można ich adoptować. - Na 
stronie częstochowskiego schro-
niska istnieje możliwość wirtualnej 
adopcji – wybierając zwierzaka 
co miesiąc wpłacamy określoną 
kwotę na utrzymanie psa lub kota, 
który dzięki naszej pomocy będzie 
miał zapewnione jak najlepsze 
warunki. Wpłat na rzecz często-
chowskiego schroniska można do-
konywać również na wskazany nr 
bankowy znajdujący się na https://
schroniskoczestochowa.pl/ - przy-
pomina Stowarzyszenie. To dobry 
moment, by przypomnieć o po-
trzebach zwierzaków, ale Stowa-
rzyszenie zachęca, by nie czekać 
na święto z pomocą. Wspólnie dla 
Częstochowy już po raz kolejny 
zorganizowało tego typu akcję,  
łącząc realną pomoc z edukacją.

Fot.UG Poczesna
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Do 23 września można składać 
wnioski w  nowym programie 
Ministra Edukacji i  Nauki 
„Rozwój potencjału infra-
strukturalnego podmiotów 
wspierających system oświaty 
i wychowania”. Jego budżet to 
40 mln zł. Wsparcie jest prze-
znaczone dla organizacji 
pozarządowych i  podmiotów, 
które prowadzą statutową 
działalność w  zakresie 
oświaty i wychowania.

Założenia programu

W  ramach programu będą 
udzielane dotacje celowe na fi-
nansowanie kosztów realizacji 
inwestycji związanej z:
• zakupem nieruchomości,
• budową obiektu,
• dostosowaniem obiektu,
• zakupem wyposażenia.

Wnioskodawca może złożyć 
tylko jeden wniosek na kwotę od 
50 tys. zł do 5 mln zł. Trwałość 
planowanej inwestycji nie może 
być krótsza niż 5 lat.

Najważniejsze cele programu to 
m.in.:
• wzmocnienie potencjału in-

frastrukturalnego podmiotów 
wspierających system oświaty 
i wychowania,

• wspieranie rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego,

• wzmocnienie organizacji oby-
watelskich w wymiarze strate-
gicznym,

• rozszerzenie oferty edukacji 
pozalekcyjnej i pozaszkolnej,

• wspieranie rozwoju nauki ję-
zyka polskiego i  oświaty pol-
skiej w Polsce i za granicą.

Kto może skorzystać?

Do udziału w  programie są 
uprawnione organizacje pozarzą-
dowe, w  tym organizacje harcer-
skie, o których mowa w art. 3 ust. 
1 pkt 1 ustawy – Prawo oświa-
towe, a  także podmioty prowa-
dzące statutową działalność 
w zakresie oświaty i wychowania, 
o  których mowa w  art. 3 ust. 1 
pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, 
zwane dalej „wnioskodawcami”.

Warunki udziału w programie

Warunkiem udziału w  pro-
gramie jest:
1. złożenie wniosku o  przyznanie 

dotacji celowej na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji

2. zakończenie realizacji inwe-
stycji nie później niż do dnia 31 
grudnia 2022 r.

3. trwałość inwestycji nie krótsza 
niż 5 lat

4. ustalenie przeznaczenia inwe-
stycji w zgodzie z przedmiotem 
programu

5. realizowanie inwestycji niema-
jącej charakteru komercyjnego

6. określenie wysokości wniosko-
wanej kwoty dotacji celowej na 
finansowanie realizacji inwe-
stycji od 50 000,00 zł do 5 000 
000,00 zł

7. niewykorzystywanie dotacji ce-
lowej na finansowanie realizacji 
inwestycji na inne cele niż zwią-
zane z  realizacją inwestycji, 
w szczególności na tymczasowe 
finansowanie podstawowej 
działalności wnioskodawcy, 
projekty albo ich elementy za-
kładające przeprowadzenie 
kampanii o  charakterze po-
litycznym, akcji lobbujących 
i  zbierania podpisów pod pety-
cjami do władz centralnych lub 
samorządowych.

edukacja

Nowy program MEiN

40 mln dla podmiotów  
wspierające oświatę

Matury i egzaminy ósmoklasisty

CKE przedstawiła 
harmonogram
Centralna Komisja Egzamina-
cyjna opublikowała już 
harmonogram matur i  egza-
minów ósmoklasisty w  roku 
szkolnym 2022/2023

Szczegółowy harmonogram egza-
minu dojrzałości:

4 maja 2023 (czwartek):
 ● godz. 9.00 – język polski (poziom 
podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):
 ● godz. 9.00 – język angielski (po-
ziom podstawowy),

 ● godz. 14.00 – język francuski, 
język hiszpański, język rosyjski, 
język włoski, język niemiecki (po-
ziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):
 ● godz. 9.00 – matematyka (poziom 
podstawowy),

 ● godz. 14.00 – język hiszpański (po-
ziom rozszerzony; poziom dwuję-
zyczny)

9 maja 2023 (wtorek):
 ● godz. 9.00 – język angielski (po-
ziom rozszerzony; poziom dwuję-
zyczny),

 ● godz. 14.00 – filozofia (poziom 
rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):
 ● godz. 9.00 – wiedza o  społeczeń-
stwie (poziom rozszerzony),

 ● godz. 14.00 – język niemiecki (po-
ziom rozszerzony; poziom dwuję-
zyczny).

11 maja 2023 (czwartek):
 ● godz. 9.00 – biologia (poziom roz-
szerzony),

 ● godz. 14.00 – język rosyjski (po-
ziom rozszerzony; poziom dwuję-
zyczny).

12 maja 2023 (piątek):
 ● godz. 9.00 – matematyka (poziom 
rozszerzony),

 ● godz. 14.00 – język francuski (po-
ziom rozszerzony; poziom dwuję-
zyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):
 ● godz. 9.00 – chemia (poziom roz-
szerzony),

 ● godz. 14.00 – historia muzyki (po-
ziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):
 ● godz. 9.00 – geografia (poziom 
rozszerzony),

 ● godz. 14.00 – język mniejszości na-
rodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):
 ● godz. 9.00 – język polski (poziom 
rozszerzony),

 ● godz. 14.00 – język mniejszości na-
rodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):
 ● godz. 9.00 – historia (poziom roz-
szerzony),

 ● godz. 14.00 – język włoski (po-
ziom rozszerzony; poziom dwuję-
zyczny).

19 maja 2023 (piątek):
 ● godz. 9.00 – fizyka (poziom roz-
szerzony),

 ● godz. 14.00 – historia sztuki (po-
ziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):
 ● godz. 9.00 – informatyka (poziom 
rozszerzony),

 ● godz. 14.00 – język kaszubski, 
język łemkowski, język łaciński 
i  kultura antyczna (poziom roz-
szerzony).

Matury ustne będą odbywać się w ter-
minie od 10 do 23 maja - z wyjątkiem 
14 i 21 maja.

Szczegółowy harmonogram 
egzaminów ósmoklasisty:

 ● 23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 
– egzamin ósmoklasisty z  języka 
polskiego,

 ● 24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – 
egzamin ósmoklasisty z  matema-
tyki,

 ● 25 maja 2023 (czwartek) godz. 
9.00 – egzamin ósmoklasisty z  ję-
zyka angielskiego (opcjonalnie in-
nego języka nowożytnego).

Dodatkowe terminy egzaminu 
ósmoklasisty:

 ● 12 czerwca 2023 (poniedziałek) 
godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty 
z  języka polskiego w  terminie do-
datkowym,

 ● 13 czerwca 2023 (wtorek) godz. 
9.00 – egzamin ósmoklasisty z ma-
tematyki w terminie dodatkowym,

 ● 14 czerwca 2023 (środa) godz. 
9.00 – egzamin ósmoklasisty z  ję-
zyka angielskiego (opcjonalnie 
innego języka nowożytnego) 
w terminie dodatkowym.

MEiN zachęca do udziału

18. edycja konkursu 
„Popularyzator 
Nauki”

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Coraz większa 
popularność kierunków 
technicznych

Popularyzowanie nauki i  przybliżanie 
zagadnień naukowych to główny cel 
18. edycji konkursu „Popularyzator 
Nauki”. Przedsięwzięcie organizuje 
serwis Nauka w  Polsce ze środków 
z  programu MEiN „Nauka dla Społe-
czeństwa”. Termin nadsyłania zgłoszeń 
mija 18 września. Wyniki konkursu po-
znamy w grudniu.

W  konkursie mogą wziąć udział osoby, 
instytucje i  zespoły popularyzujące naukę. 
Pod uwagę będą brane projekty i przedsię-
wzięcia trwające co najmniej dwa lata. Już 
po raz kolejny kapituła konkursu wyłoni 
zwycięzców w pięciu kategoriach. 

Nagradzane kategorie:
• Naukowiec – zgłoszenia od osób indy-

widualnych (posiadających co najmniej 
tytuł doktora);

• Animator – zgłoszenia od osób prowa-
dzących indywidualną działalność popu-
laryzatorską (nieposiadających tytułów 
naukowych); 

• Zespół – zgłoszenia od zespołów popula-
ryzujących naukę (koła naukowe, osoby 
pracujące nad wspólnymi projektami na 
rzecz popularyzacji);

• Instytucja – zgłoszenia od instytucji 
naukowych (np. instytuty, jednostki 
uczelni), pozanaukowych (np. organizacje 
pozarządowe, centra nauki) i  przedsię-
biorstw; 

• Media – zgłoszenia od dziennikarzy, ze-
społów redakcyjnych mediów, blogerów 
czy zespołów tworzących strony inter-
netowe.

Konkurs jest organizowany od 2005 r. 
przez serwis Nauka w  Polsce, wydawany 
przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej.

Jak wynika z  danych częstochowskiej oświaty, tech-
nika i  szkoły branżowe cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem wśród młodzieży. W  tegorocznej 
rekrutacji chęć kształcenia w  kierunkach technicz-
nych wyraziło ponad 3100 absolwentów szkół 
podstawowych.

- Biorąc pod uwagę takie zainteresowanie kierunkami 
technicznymi, liczbę miejsc w publicznych technikach zwięk-
szono o  400, tworząc 13 dodatkowych klas, a  w  miejskich 
szkołach branżowych przygotowano 7 oddziałów więcej 
niż rok temu – informuje częstochowski magistrat - Wśród 
kierunków technicznych najbardziej popularna okazała się 
informatyka (Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Technicz-
nych). Natomiast najmniej popularne to elektryka i energe-
tyka (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych), technik 
mechanik, technik pojazdów samochodowych (Zespół Szkół 
Samochodowych) oraz ,,mundurowy’’ technik-ekonomista 
(Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego).

Po wstępnej rekrutacji w  78 oddziałach w  technikach 
zostało 50 wolnych miejsc – dodaje Urząd Miasta Często-
chowy. Podczas tegorocznej rekrutacji najbardziej rozchwy-
tywane były specjalizacje związane z branżą motoryzacyjną, 
takie jak mechanika pojazdów samochodowych i kierowcy-
-mechanika w  Branżowej Szkole I  Stopnia w  Zespole Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych oraz mechanika i  elektrome-
chanika pojazdów samochodowych w  branżówce Zespołu 
Szkół Samochodowych. - Za przyszłościowy uznano też 
zawód magazyniera-logistyka w Branżowej Szkole I stopnia 
w  ZSTiO im. S. Żeromskiego, kucharza-ucznia w  ,,Gastro-
nomiku’’, montera zabudowy i  robót wykończeniowych 
w  Branżowej Szkole I  Stopnia w  ZST oraz operatora obra-
biarek skraw CNC i  elektryka z  elementami fotowoltaiki 
i  inteligentnych domów w  Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Uzupełniającego. Nadal są miejsca na popularnym do 
niedawna fryzjerstwie (ZSTiO), cukiernictwie i kelnerstwie 
w Branżowej Szkole I Stopnia Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych, czy na nowym kierunku mechanika motocyklowego 
w  CKZiU. W  szkołach branżowych pozostało jeszcze 68 
wolnych miejsc – podsumowuje magistrat i  informuje, że 
wciąż istnieje możliwość podjęcia nauki w  technikach nie-
publicznych, gdzie pozostało jeszcze 169 miejsc.

Wnioski do 31 sierpnia

Stypendia dla studentów 
- kandydatów na żołnierzy
Wojskowe Centrum Rekrutacji 
w  Częstochowie przypomina, że 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
uruchomiło pilotażowy program 
przyznawania stypendiów adreso-
wany dla studentów-kandydatów 
na żołnierzy zawodowych. Stypen-
dium zostało określone na 
poziomie połowy uposażenia sze-
regowego zawodowego, tj. 2 280 zł.

Ogólny limit stypendiów, które 
mogą zostać przyznane w  roku 
akademickim 2022/2023, wy-
nosi 50 osób. Stypendium przy-
znawane będzie wyłącznie dla 
poniższych kierunków studiów re-
alizowanych w uczelniach inne niż 
wojskowe:

- elektrotechnika
- automatyka
- robotyka
- energetyka
- lekarsko-dentystyczny
- weterynaria
- analityka medyczna
- fizyka
- optoelektronika
- teleinformatyka
- cybernetyka
- cyberbezpieczeństwo
- gospodarka przestrzenna
- inżynieria geoprzestrzenna
- matematyka
Wojskowe Centrum Rekrutacji 

w  Częstochowie przypomina, że 
czasu na decyzję jest niewiele, 
ponieważ termin składania wnio-
sków upływa już 31 sierpnia br.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Oferujemy:
• kursy języka ogółnego oraz specjalistycznego
• kursy maturalne
• kursy dla ósmoklasistów
• konwersacje
• zajecia indywidualne
• różne poziomy zaawansowania
• bardzo atrakcyjne ceny 
• certy� kowanie wybranych kursów
• zajęcia w 3 systemach: stacjonarnym, online i mieszanym

Zapisz się już dziś i zapewnij sobie miejsce w grupie!

Pełna oferta kursów na stronie http://www.ucku.ujd.edu.pl/
Zadzwoń do nas lub wyślij maila, a my skontaktujemy się z Tobą! 

Znajdziesz nas w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09

Telefon: + 48 34 378 31 19;  34 378 31 20; 34 378 31 43
E-mail: ucku@ujd.edu.pl

• angielski
• niemiecki
• polski dla obcokrajowców
• francuski
• hiszpański
• słowacki
• czeski
• włoski
• portugalski
• serbski
• chorwacki
• chiński
• japoński

KURSY JĘZYKOWEUniwersyteckie  zajęcia  dla  wszystkich!

Uniwersytet Otwarty
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Otwarty

Pełna oferta  studiów podylpomowych  
na stronie: http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/ 
w zakładce „KIERUNKI”. 

Znajdziesz nas
w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  
im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09
Telefon: +48 34 3783 119; 34 3783 120; 34 3783 143
E-mail: ucku@ujd.edu.pl

Kilkadziesiąt kierunków 
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, m.in.: 

Uniwersytet Otwarty
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia podyplomoweStudia podyplomowe
Zainwestuj w siebie. Zapisz się!

Rekrutacja trwa!

• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
• Bezpieczeństwo i jakość żywności 
• Dietetyka - poradnictwo żywieniowe
• Medycyna estetyczna dla lekarzy 
• Metodyka i metodologia pracy socjalnej
• Prawo i zarządzanie w sporcie 
• Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia
• Surowce naturalne w dietetyce, 

 kosmetyce i lecznictwie

Czekamy na Ciebie!
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Wydział Zdrowia Urzędu 
Miasta Częstochowy przypo-
mina o  miejskich programach 
profilaktycznych, z  których 
obecnie można skorzystać. 
Chodzi o  szczepienia przeciw 
grypie dla grup szczególnego 
ryzyka, przeciw pneumo-
kokom dla osób 55+ oraz 
program wykrywania zagro-
żenia stłuszczeniową chorobą 
wątroby wśród osób chorych 
na cukrzycę i  stany przedcu-
krzycowe.

Wszystkie z  tych programów są 
bezpłatne. Do skorzystania z nich 
zaprasza mieszkanki i  miesz-
kańców prezydent Częstochowy.

Program szczepień przeciw 
grypie kierowany jest do miesz-
kających w  Częstochowie osób 
z grup szczególnego ryzyka, czyli: 

• osób w wieku od 65 do 74 roku 
życia (według rocznika urodzenia)

• dzieci do lat 18, chorych na 
schorzenia przewlekłe i  nowo-
tworowe

• dzieci uczęszczających do czę-

stochowskich przedszkoli
Kolejny program dotyczy szcze-

pień przeciwko pneumokokom 
dla mieszkanek i  mieszkańców 
miasta w  wieku powyżej 55 lat 
– tych, którzy nie byli szczepieni 
przeciwko zakażeniom pneumo-
kokowym.

Oba te programy realizuje Przy-
chodnia Lekarska ,,Północ” we 
współpracy z kilkoma innymi pod-
miotami leczniczymi – i to tam na-
leży zwracać się po szczegółowe 
informacje na temat skorzystania 
za szczepień.

Przychodnia Lekarska „Północ”  
ul. Andersa 12, 

 tel. 34 362 44 94, 660 781 815,
we współpracy z:

• Przychodnią Lekarską „Nord 
Med” ul. Michałowskiego 6, tel. 
(34) 322 06 70, (34) 322 32 56,  
(34) 372 10 92,

• Zakładem Usług Medycznych 
i  innych „Kiedrzyńska” ul. Kie-
drzyńska 81a, tel. (34) 325 61 
33, (34) 325 42 60,

• Przychodnią Lekarską „Połu-
dnie” ul. Mireckiego 29a. tel 
.(34)  323 21 53,

• Przychodnią Rodzinną „Euro-
-Med” ul. 3 Maja 16, tel. (34) 
361 27 62,

• Przychodnią Rodzinną „Euro-
-Medicus” ul. Kopalniana 4, tel. 
(34) 365 99 15, tel. (34) 365     
96 25,  

• Przychodnią Lekarską ul. Rocha 
250, tel. (34) 343 57 98; szcze-
pienia pn – pt. od 8ºº do 17ºº

Trzeci program przeznaczony 
jest dla chorych na cukrzycę 
i  stany przedcukrzycowe i  ma 
na celu wczesną identyfikację 
osób zagrożonych niealkoholową 
stłuszczeniową chorobą wątroby 
(NAFLD).  

Realizatorem jest INTERMAX 
Sp. z  o.o, a  po informacje należy 
kontaktować się z  NZOZ Inter-
-Med, ul. 1 Maja 27, tel. 787 653 
980.

zdrowie

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Na wrześniowej liście leków 
refundowanych znajdzie się 
najdroższy lek na SMA – Zol-
gensma. Będą mogły z  niego 
skorzystać dzieci do 6 miesiąca 
życia. – Polska jest jednym 
z nielicznych państw, które za-
pewniają kompleksowe 
leczenie SMA – podkreślał 
podczas konferencji w  Mini-
sterstwie Zdrowia Adam 
Niedzielski.

Od września na liście refun-
dacyjnej znajdzie się ok. 4 tys. 
leków. Wśród nich – najdroższy 
lek w  leczeniu rdzeniowego 
zaniku mięśni, Zolgensma. – 
W 2022 r. polscy pacjenci zyskali 
najszerszy dostęp do 84 innowa-
cyjnych terapii – 29 w  zakresie 

wskazań onkologicznych, 55 nie-
onkologicznych, w tym 32 w cho-
robach rzadkich. To historyczna 
refundacja – wskazał minister 
zdrowia. – Zolgensma to przeło-
mowy lek, który zmienia życie – 
mówił Kacper Ruciński z Fundacji 
SMA. Wprowadzanie nowocze-
snych technologii jest możliwe 
dzięki Funduszowi Medycznemu. 
Roczna refundacja tylko leku 
Zolgensma wyniesie ok. 300 
mln zł. – Rodzice chorych dzieci 
oczekiwali na refundację leku 
Zolgensma. Fundusz Medyczny, 
który powstał z  inicjatywy pre-
zydenta Andrzeja Dudy, będzie 
nadal wspomagał polskich pa-
cjentów – mówiła minister Gra-
żyna Ignaczak-Bandych, szefowa 
Kancelarii Prezydenta RP.

W  Polsce leczenie rdzenio-
wego zaniku mięśni jest od 2019 
roku finansowane z  publicznych 
środków. Jako pierwszy kraj 
w  Europie wprowadziliśmy po-
wszechne badania przesiewowe. 
Od kwietnia 2021 roku do lipca 
2022 r. przebadano prawie 282 
tys. noworodków. U  38 zdiagno-
zowano SMA. – Jesteśmy jednym 
z  nielicznych krajów, które ofe-
rują powszechne badania przesie-
wowe i  jednym z 4, które oferują 
kompleksowe leczenie – wyli-
czał prof. Piotr Czauderna, prze-
wodniczący Rady ds. Ochrony 
Zdrowia przy Prezydencie RP. 
Kolejnym lekiem na SMA, który 
znajdzie się na wrześniowej liście 
refundacyjnej, będzie Evrysdi. 
Tym samym Polska jest jednym 
z  liderów w  leczeniu SMA. – Da-
jemy dostęp do wszystkich trzech 
leków na SMA. To szansa dla no-
wonarodzonych dzieci na prawi-
dłowy rozwój. Mamy znakomite 
wyniki w leczeniu 810 pacjentów 
– podkreślała prof. Anna Koste-
ra-Pruszczyk, kierownik Katedry 
i Kliniki Neurologii UCK WUM.

Już od września

Najdroższy lek na SMA  
będzie refundowany

Profilaktyka

Trwają trzy bezpłatne miejskie 
programy

Skorzysta 31,5 tys. osób

112 mln zł na kursy dla 
pielęgniarek i położnych
Minister Zdrowia Adam Nie-
dzielski 18 sierpnia podpisał 
umowę z  Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i  Położnych 
Zofią Małas dotyczącą kształ-
cenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych. Na jej 
podstawie z  kursów specjali-
stycznych i  kwalifikacyjnych 
skorzysta 31,5 tys. pielęgniarek 
i położnych z całego kraju.

Warunkiem udziału w  projekcie 
jest prawo wykonywania za-
wodu pielęgniarki i  położnej. Nie 
ma natomiast znaczenia sposób 
i  miejsce zatrudnienia. Kwalifi-
kacje będą mogły więc podnieć 
osoby pracujące w  publicznych 
i  niepublicznych placówkach, 
a także samozatrudnione.

Projekt „Wsparcie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek 
i  położnych” jest w  całości finan-
sowany ze środków w ramach re-
akcji UE na pandemię COVID-19. 
Jego głównym celem jest podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych 
z  zakresu chorób i  powikłań po 
chorobach zakaźnych, w  tym 
COVID-19.

Projekt obejmuje kursy:
 Q specjalistyczne dotyczące 

m.in.:

- opieki nad pacjentem w trakcie 
choroby COVID-19 oraz po jej 
przebyciu,
- opieki nad pacjentem z innymi 
chorobami zakaźnymi,
- opieki nad pacjentem wyma-
gającym wysokoprzepływowej 
terapii tlenem,
- pielęgniarstwa pulmonologicz-
nego,
- pielęgnowania pacjenta doro-
słego wentylowanego mecha-
nicznie,
- wsparcia psychologicznego dla 
pacjenta i ich rodzin,

 Q kwalifikacyjne (z posze-
rzonym modułem opieki nad 
pacjentem z chorobą COVID-
19) w dziedzinie:

- pielęgniarstwa kardiologicz-
nego,
- pielęgniarstwa neurologicz-
nego,
- pielęgniarstwa psychiatrycz-
nego.

Projekt będzie realizowany do 31 
grudnia 2023 r.

Chcesz złożyć wniosek w  Za-
kładzie Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS)? A  może 
chcesz sprawdzić, czy twój 
pracodawca zgłosił cię do 
ubezpieczeń? Pamiętaj, że 
wiele spraw możesz załatwić 
przez internet. Wystarczy, że 
założysz konto na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) 
i  potwierdzisz swoją tożsa-
mość.

Z  PUE ZUS mogą korzystać 
osoby ubezpieczone (na przy-
kład pracownicy, zleceniobiorcy), 
płatnicy składek (na przykład: 
pracodawcy, osoby, które pro-
wadzą działalność pozarolniczą), 
świadczeniobiorcy (na przykład 
emeryci i  renciści), lekarze, ko-
mornicy, osoby uprawnione do 
Polskiego Bonu Turystycznego 
i  przedsiębiorcy turystyczni. 
Płatnik składek to każda firma, 
instytucja lub osoba, która 
zgłasza do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych osoby ubez-
pieczone oraz rozlicza i  opłaca 
za nie składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Może 
to być na przykład pracodawca 
albo osoba, która prowadzi poza-
rolniczą działalność.

Co znajdziesz w portalu?

Na PUE ZUS możesz zała-
twić wiele spraw związanych 
z  ubezpieczeniami społecznymi 
i  ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Na swoim profilu znajdziesz za-
kładkę odpowiednią dla każdej 
roli (np. jako ubezpieczony, 
świadczeniobiorca, płatnik 
składek). W zakładce znajdziesz 
dane i  usługi, z  których możesz 
skorzystać. Jako użytkownik 
PUE ZUS możesz przeglądać 
swoje role i  nadane pełnomoc-
nictwa. Możesz też nadać nowe 
upoważnienie wskazanej przez 
ciebie osobie. Wystarczy, że 
wypełnisz i  prześlesz formu-
larz pełnomocnictwa ZUS PEL. 
Możesz również odwołać peł-
nomocnictwa. W  tym celu wy-
pełnij i prześlij do nas formularz 
PEL-O. Przez PUE ZUS możesz 
skontaktować się z Centrum Ob-
sługi Telefonicznej (COT). Gdy 
potwierdzisz swoją tożsamość, 
otrzymasz informacje o  twoich 
danych i  sprawach, które u  nas 
załatwisz. Będziesz mógł 
z  pomocą konsultanta złożyć 
wniosek lub zarezerwować wi-
zytę w wybranej placówce.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jakie sprawy można 
załatwić przez PUE ZUS?
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 OAby skorzystać z bonu 
turystycznego, trzeba mieć 
założony profil na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS, a następnie aktywować 
sam bon. Można to zrobić 
w dowolnym momencie, nawet 
tuż przed planowaną 
płatnością. 

 OBon aktywować można do 30 
września 2022 r.

 OStandardowo Bonem można 
zapłacić również najpóźniej do 
30 września 2022 r. 

Są jednak miejsca jak np. Ma-
lutkie Resort, koło Radomska, 
które przygotowały specjalną 
ofertę dla posiadaczy bonu.

Ponieważ ośrodek jest cało-
roczny i z jego oferty skorzystać 
można również w  miesiącach 
jesiennych i  zimowych, wy-
starczy dokonać rezerwacji 
pobytu i  opłacić ją bonem do 
końca września a  sam pobyt za-
planować na spokojnie po tym 
terminie.

Do dyspozycji gości ponad 25 
hektarów urokliwego terenu na 
skraju leśnego kompleksu,

Kilkanaście atrakcji, pokoje ho-
telowe i  stylowe domki z  drew-
nianych bali.

Pomysł na weekendowy wy-
jazd zarówno dla dzieci jak i do-
rosłych. Jest całoroczny fun 
park z  figlorajem, torem ninja 
i  trampolinami, stadnina koni, 
tor gokartowy, park linowy, pole 
paintballowe, korty tenisowe 
i ścieżki biegowe.

W  restauracyjnym menu wiele 
akcentów kuchni łódzkiej, 
świeżo pieczony chleb oraz do-
skonałe lody rzemieślnicze ro-
bione na miejscu. 

Jak by komuś było mało jest 
jeszcze, pizzeria, 2 kawiarnie 
i cocktail bar.

Po więcej szczegółów zapra-
szamy na www.malutkie.com lub 
telefonicznie w naszej recepcji.

reklama

Malutkie Resort

Jak przedłużyć ważność 
Bonu Turystycznego
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2 września 2022 r. 
(piątek)

godz. 17:00 

Wernisaż wystawy „Guzły i 
sploty” – gobeliny Jadwigi Wosik
– siedziba Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Często-
chowie,  
ul. Ogińskiego 13a

3 września 2022 r. 
(sobota)

godz. 09:00-09:45 

OTWARCIE WYSTAWY stoisko 
MRiRW (okolice parkingu i pola 
namiotowego za Jasną Górą)
• Powitanie gości zaproszo-

nych na XXXI Krajową Wy-
stawę Rolniczą – Dyrektor 
ŚODR Marek Dziubek

• Wystąpienie J.E Bp. Leszka 
Leszkiewicza – Delegata 
Konferencji Episkopatu 
Polski

• ds. Krajowego Duszpaster-
stwa Rolników

• Odczytanie listu Prezesa Ja-
rosława Kaczyńskiego przez 
Panią Europoseł Jadwigę 

Wiśniewską
• Słowo do uczestników – dr 

Mateusz Szpytma – Wice-
prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej

• Otwarcie Wystawy – Pan 
Henryk Kowalczyk – Wi-
ceprezes Rady Ministrów, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi

godz. 10:00 

Nagranie magazynu TYDZIEŃ 
przez TVP z udziałem Pana 
Henryka Kowalczyka Wicepre-
miera w Rządzie RP, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godz. 9:45-11:45 

Zwiedzanie Wystawy 
Wystawa Zwierząt Hodowla-
nych 2022 – V Krajowa Wy-
stawa Bydła Mięsnego

• Prezentacja zwierząt ho-
dowlanych – bydło mięsne, 
konie, owce, pszczoły, 
drobny inwentarz

• Ocena wartości hodow-
lanych zwierząt – bydła 
mięsnego i koni

• Wręczenie pucharów dla 
hodowców koni przez Mi-

nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi

• Konferencja naukowa 
„Innowacyjność w hodowli 
zwierząt – nowoczesne 
rozwiązania w produkcji 
zwierzęcej”

godz. 12:00 

Przemarsz oficjalnych gości 
na Jasną Górę w towarzystwie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Mykanowa z udziałem Mażo-
retek

godz. 12:15 

Złożenie kwiatów pod Epita-
fium smoleńskim przez Pana 
Henryka Kowalczyka - Wicepre-
zesa Rady Ministrów oraz inne 
oficjalne delegacje

godz. 12:30 

KONFERENCJA:  
Aula Jana Pawła II – Jasna Góra
• Krótkie powitanie gości 

- Dyrektor ŚODR Marek 
Dziubek

• Wystąpienie – J.E Bp. 
Leszka Leszkiewicza - Dele-
gata Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Krajowego Dusz-

pasterstwa Rolników
• Wystąpienie Pani Europoseł 

Jadwigi Wiśniewskiej
• Wystąpienie Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi
• Wystąpienie dr Mateusza 

Szpytmy – Wiceprezesa In-
stytutu Pamięci Narodowej 
dotyczące działalności 
opozycyjnej na wsi w stanie 
wojennym

• Wręczenie Pucharów Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi

• Wręczenie odznaczeń „Za-
służony dla Województwa 
Śląskiego” Marszałek Woj. 
Śląskiego

• Wręczenie odznaczeń 
„Zasłużony dla Rolnictwa” – 
MRiRW

• Podsumowanie finału 
wojewódzkiego konkursu 
AGROLIGA 2022 w woj. 
śląskim – MRiRW

• Podsumowanie finału 
wojewódzkiego konkursu 
agroturystycznego

• „Konkurs na najlepszą agro-
turystykę w województwie 
śląskim”

• Podsumowanie finału 

wojewódzkiego konkursu 
ekologicznego „Najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne” 
w woj. śląskim

godz. 16:30-17:45 

Uroczysty koncert Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stani-
sława Hadyny

godz. 19:00
Msza Święta rozpoczynająca 
pielgrzymkę rolników w Bazy-
lice Jasnogórskiej

4 września 2022 r.
 (niedziela)

godz. 11:00-13.00 

Uroczysta Msza Święta Dożyn-
kowa – Błonia Jasnogórskie

godz. 14:15-14:45 

Podsumowanie i wręczenie 
pucharów oraz dyplomów ho-
dowcom bydła mięsnego przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – FINAŁ Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych 2022 – V Krajowej 
Wystawy Bydła Mięsnego – Pan 
Henryk Kowalczyk – Wice-
prezes Rady Ministrów, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – teren 
wystawy zwierząt

godz. 15.00- 15:30 

Posadzenie dębu z okazji 
95-lecia Polskiego Radia w 
Katowicach (teren Śląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie)

XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza

PLAN WYSTAWY
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DOR Group zakończył bu-
dowę nowego parku 
handlowego w Częstochowie. 
Uroczyste otwarcie Aniołów 
Parku odbędzie się 23 wrze-
śnia. Tego dnia klienci mogą 
spodziewać się mnóstwa 
atrakcji i ciekawych pro-
mocji. Większość sklepów, 
takich jak Carrefour, Dealz, 
Jysk, Rossman i Maxi Zoo 
rozpoczęła działalność już w 
tym tygodniu.

Aniołów Park (nazwa pochodzi od 
dzielnicy Aniołów) powstał w 
miejscu byłego największego hi-
permarketu Tesco w Europie, przy 
ul. Drogowców w Częstochowie. 
Budynek dwa lata temu kupiła 
firma DOR Group, zrewitalizo-
wała i przekształciła w 
nowoczesny park handlowy.

Park zajmuje powierzchnię 
65 tys. mkw., a sama część han-
dlowa ok. 18 tys. mkw. Głównym 
najemcą obiektu jest Carrefour, 
który wynajął tu aż 8 tys. mkw. 
Będzie to jeden z nielicznych 
sklepów wielkopowierzchnio-
wych w Częstochowie.

W Aniołów Park znajdą się rów-
nież sklepy: Sinsay, Pepco, TEDi, 
Dealz, Rossmann, JYSK, Jula, 
Maxi Zoo, Verona, Media Expert, 
Inmedio, a także salon Orange. 
Większość z nich rozpocznie dzia-
łalność w tym tygodniu. Uroczyste 
otwarcie parku jest zaplanowane 
na 23 września. DOR Group oraz 
najemcy parku zapowiadają na tę 
okazję mnóstwo atrakcji i ciekawe 
promocje.

– Aniołów Park to jedna z naj-
bardziej oczekiwanych inwestycji 

w Częstochowie. DOR Group 
przejął znane i popularne miejsce 
zakupów, które służyło miesz-
kańcom miasta 20 lat i stworzył tu 
kompletnie nowe centrum usłu-
gowo-zakupowe na mapie miasta. 
Staraliśmy się tak dobrać na-
jemców, aby ich oferta zaspokoiła 
różnorodne potrzeby klientów, 
a każda wizyta w parku była cie-
kawym i dobrym doświadczeniem. 
Aniołów Park to idealne rozwią-
zanie dla wszystkich tych, którzy 
chcą zrobić jakościowe zakupy 
w komfortowych warunkach i za 
rozsądną cenę – mówi Michał Ma-
lecki, Head of Leasing w struktu-
rach CREAM Property Advisors, 

firmy która odpowiada za komer-
cjalizację obiektu.

Klienci sklepów i punktów 
usługowych mogą tu korzystać z 
bardzo dobrze rozplanowanego 
parkingu na około 600 miejsc po-
stojowych. Doskonałym uzupeł-
nieniem oferty Aniołów Parku jest 
znajdująca się w bezpośrednim 
sąsiedztwie stacja benzynowa 
MOYA oraz myjnia samochodowa. 
DOR Group ma w planach dalszą 
rozbudowę parku handlowego 
w Częstochowie o 3 000 mkw. 
Realizacja drugiego etapu roz-
pocznie się w pierwszej połowie 
2023 roku.

 ■ oprac. Paula Nogaj

aktualności

Aniołów Park w Częstochowie

Większość sklepów już otwartych
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„Szczakiele 2022”

Trener i zawodnicy Włókniarza 
nominowani w plebiscycie

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych

            Młode „Lwy” 
sięgnęły po srebrny medal

Przedstawiono już nominacje do „Szczakieli”, czyli 
plebiscytu, w którym wybierani są najlepsi zawod-
nicy oraz trenerzy PGE Ekstraligi. Wśród 
nominowanych znaleźli się reprezentanci zielona-e-
nergia.com Włókniarza Częstochowa.

Nominowanych wybrała kapituła, w której skład weszli: Marek 
Cieślak (ekspert CANAL+), Tomasz Dryła (dziennikarz CANAL+), 
Tomasz Gollob (ekspert CANAL+), Marcin Majewski (szef żużla w 
CANAL+), Anita Mazur (dziennikarka ELEVEN SPORTS), Jaro-
sław Galewski (dziennikarz WP Sportowe Fakty) oraz Przemy-
sław Szymkowiak (PGE Ekstraliga). - Kibice będą mogli głosować 
na swoich faworytów od 28 sierpnia do 28 września na stronie 
internetowej “speedwayekstraliga.pl” oraz w aplikacji mobilnej 
PGE Ekstraligi. Początek głosowania nastąpi podczas magazynu 
PGE Ekstraligi na antenie CANAL+ SPORT 5. Przyznane zostaną 
również dodatkowe nagrody za “Najlepszy Wyścig Sezonu 2022 
– nagroda redakcji CANAL+” oraz “Najlepszą Drużynę Sezonu 
2022” – zostanie nią Drużynowy Mistrz Polski 2022. Gala 
PGE Ekstraligi odbędzie się w październiku w Warszawie.

Podczas rozgrywanego 17 sierpnia 
Finału Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski Par Klubowych w Lublinie, 
reprezentanci Włókniarza Często-
chowa Jakub Miśkowiak, Mateusz 
Świdnicki oraz pełniący funkcję re-
zerwowego – Franciszek 
Karczewski wywalczyli srebrny 
medal.

W tym roku, podobnie jak w ubie-
głym, zespół Włókniarza Często-
chowa reprezentował ten sam skład. 
Młode “Lwy” ponownie sięgnęły 
po srebrny medal tych rozgrywek, 
zdobywając 22 punkty. Jakub Miśkowiak wywal-
czył 14 punktów, a Mateusz Świdnicki 8+3. - Swój 
wkład w sukces miał również biorący udział w lip-
cowych eliminacjach – Kajetan Kupiec – podkreśla 
częstochowski klub. Zwycięzcami Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski Par Klubowych została drużyna 

gospodarzy, czyli Motoru Lublin. Dla zespołu punk-
tował Mateusz Cierniak (16 pkt) oraz Wiktor Lam-
part (11+3 pkt). Ostatnie miejsce na podium zajęli 
młodzieżowcy z Ostrowa Wielkopolskiego (Jakub 
Krawczyk – 11+2 pkt, Sebastian Szostak – 3 pkt, 
Jakub Poczta – 6+1 pkt).

Trwa kolejna edycja kon-
kursu Miss Startu PGE 
Ekstraligi 2022. O tytuł ten 
ubiegają się 33 kandydatki, 
w tym pięć reprezentantek 
Włókniarza Częstochowa – 
Dżesika Małczak, Karolina 
Wierus, Klaudia Tylińska, 
Patrycja Leśniewska oraz 
Paulina Chamara. Głoso-
wanie potrwa jeszcze do 28 
sierpnia.

W zabawie biorą udział 
wyłącznie uczestniczki zgło-
szone przez macierzyste 
kluby PGE Ekstraligi w

danym sezonie rozgryw-
kowym. Głosowanie na 
kandydatki odbywa się na 
stronie http://www.spe-
edwayekstraliga.pl oraz w 
aplikacji mobilnej PGE Eks-
traligi (PGE Ekstraliga App) 

od 1 sierpnia 2022 r. do 28 
sierpnia 2022 r. do godz. 
23:59. W ramach konkursu 
można oddać wyłącznie 
1 głos na wybraną kandy-
datkę po zalogowaniu się na 
stronę internetową lub do 
aplikacji mobilnej PGE Eks-
traligi Głosowanie odbywa 
się dwuetapowo: przez klik-
nięcie na polu WYBIERZ, a 
potem GŁOSUJ. Sumowana 
jest liczba głosów na każdą 
z uczestniczek, klasyfikacja 
końcowa prowadzona jest 
na podstawie większej liczby 
głosów i ma charakter osta-
teczny, nie są brane pod 
uwagę przynależności klu-
bowe. Regulamin konkursu 
znajduje się na stronie inter-
netowej organizatora.

Lista kategorii  
oraz nominowanych do nagród  

(kolejność alfabetyczna):
Niespodzianka Sezonu 2022:

 O Daniel Bewley (Betard Sparta Wrocław)
 O Chris Holder (Arged Malesa Ostrów Wlkp.)
 O Frederik Jakobsen (ZOOleszcz GKM Grudziądz)
 O Kacper Pludra (ZOOleszcz GKM Grudziądz)
 O Kacper Woryna (zielona-energia.com Włókniarz  

Częstochowa)

Najlepszy junior sezonu 2022:
 O Mateusz Cierniak (Motor Lublin)
 O Bartłomiej Kowalski (Betard Sparta Wrocław)
 O Wiktor Lampart (Motor Lublin)
 O Jakub Miśkowiak (zielona-energia.com Włókniarz 

 Częstochowa)
 O Mateusz Świdnicki (zielona-energia.com Włókniarz  

Częstochowa)

Najlepszy Trener/Menedżer Sezonu 2022:
 O Piotr Baron (Fogo Unia Leszno)
 O Stanisław Chomski (Moje Bermudy Stal Gorzów)
 O Lech Kędziora (zielona-energia.com Włókniarz  

Częstochowa)
 O Robert Sawina (For Nature Solutions Apator Toruń)
 O Dariusz Śledź (Betard Sparta Wrocław)
 O Jacek Ziółkowski (Motor Lublin)

Najlepszy Zagraniczny Zawodnik Sezonu 2022:
 O Robert Lambert (For Nature Solutions Apator Toruń)
 O Leon Madsen (zielona-energia.com Włókniarz 

 Częstochowa)
 O Mikkel Michelsen (Motor Lublin)
 O Anders Thomsen (Moje Bermudy Stal Gorzów)
 O Martin Vaculik (Moje Bermudy Stal Gorzów)

Najlepszy Polski Zawodnik Sezonu 2022:
 O Patryk Dudek (For Nature Solutions Apator Toruń)
 O Jarosław Hampel (Motor Lublin)
 O Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno)
 O Dominik Kubera (Motor Lublin)
 O Bartosz Zmarzlik (Moje Bermudy Stal Gorzów)

Miss Startu PGE Ekstraligi 2022

W konkursie bierze udział  
5 reprezentantek 
Włókniarza
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Przed rewanżowym meczem 
zielona-energia.com Włók-
niarza Częstochowa z  Betard 
Spartą Wrocław o  półfinał 
PGE Ekstraligi rozmawiamy 
z prezesem częstochowskiego 
klubu Michałem Świącikiem.

Paula Nogaj: Co mógłby Pan po-
wiedzieć o  zakończonej już run-
dzie zasadniczej? Jest Pan zado-
wolony z jej przebiegu? 

Michał Świącik: Patrząc jak 
przedstawia się nasza sytuacja 
obecnie to oczywiście, że jestem 
zadowolony z  całokształtu se-
zonu zasadniczego. Jak widać, 
mimo początkowych potknięć 
niektórych zawodników, trzeba 
było dać im troszkę czasu, aby 
wszystko poukładali i  finalnie 
jechali to, na co ich stać. 

PN: Jak ocenia Pan współpracę 
w  tym sezonie z  trenerem Le-
chem Kędziorą? 

MŚ: Dotychczasową pracę tre-
nera Kędziory oceniam bardzo 
dobrze. To doświadczony 
trener, który pozwala zawod-
nikom jechać swoje, bez zbędnej 

napinki. Znamy się z  trenerem 
Lechem Kędziorą lata i  oboje 
wiemy, na co każdego z  nas 
z  osobna stać i  jacy jesteśmy. 
Współpracowaliśmy przed laty 
i  była to bardzo udana współ-
praca, zarówno pod względem 
zawodowym (sportowym) jak 
i prywatnym. Było tylko kwestią 
czasu, kiedy trener Kędziora 
wróci do Częstochowy.

PN: Zielona-energia.com Włók-
niarz Częstochowa zrobił już 

pierwszy krok w  kierunku półfi-
nału PGE Ekstraligi, pokonując 
w minioną niedzielę Betard Spar-
tę Wrocław w ramach pierwsze-
go meczu ćwierćfinałowego fazy 
play-off. Jakie ma Pan przeczucia 
co do meczu rewanżowego na 
stadionie przy Olsztyńskiej? 

MŚ: Tak, cieszę się bardzo, że 
w  pierwszym meczu ćwierćfi-
nałowym udało nam się po-
konać Spartę Wrocław i  to na 
ich terenie. Należy nadmienić, 

że Betard Sparta Wrocław to 
aktualny Drużynowy Mistrz 
Polski, a  my pokonaliśmy tego 
mistrza już dwukrotnie na jego 
własnym terenie i  raz u  siebie. 
To w  historii naszego klubu 
wyczyn, który nie miał miejsce 
wcześniej, więc w  jakiś sposób 
już zapisujemy się w  annałach 
historii. Co do tego jak widzę 
mecz rewanżowy to powiem 
jedno – pojedynek tych dwóch 
drużyn to jak walka Mike’a  Ty-
sona z  Lennoxem Lewisem.  

Tu w  zasadzie to czy walczymy 
w  domu, czy na wyjeździe ma 
minimalne znaczenie. Każdy 
może wygrać i  każdy może 
przegrać. Niemniej jednak zro-
bimy wszystko i  będziemy wal-
czyć o półfinały. 

PN: Kibice mają nadzieję w  tym 
roku na złoto. Czy to cel do zre-
alizowania? 

MŚ: Rozmawiamy przed me-
czem rewanżowym z  Wrocła-
wiem u  nas. I  właśnie na ten 
mecz nastawiamy swoją uwagę. 
Nie myślimy teraz nad tym, co 
będzie później, po tym meczu. 
Koncentrujemy się na tym, co 
jest tu i teraz. Kibice mają prawo 
myśleć o medalach. Jeżeli nasza 
jazda będzie na tyle dobra i sku-
teczna, żeby walczyć o tytuły, to 
tego sobie i  wszystkim kibicom 
życzę. 

PN: Wybiegając już trochę 
w  przyszłość... Jakie plany ma 
klub, co do przyszłego sezonu, je-
śli chodzi o  skład i  sztab szkole-
niowy? 

MŚ: Jakieś tam plany co do 
przyszłego sezonu oczywiście 
są. Niemniej jednak, na roz-
mowy na ten temat przyjdzie 
czas. Teraz cieszmy się tym, co 
mamy i  jak walczymy. Myślę, 
że ten sezon był właśnie taką 
huśtawką, gdzie klub mógł zo-
baczyć, co dzieje się wokół nas 
kiedy przegrywaliśmy, a  co 
dzieje się kiedy wygrywamy. To 
bardzo dobre doświadczenie, 
które zawodników i  nas wiele 
nauczyło. 

PN: Dziękuję za rozmowę.

Wywiad Życia

Nie myślimy teraz nad tym,  
co będzie później, po tym 
meczu. Koncentrujemy się  
na tym, co jest tu i teraz

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj, zdjęcia: Grzegorz Misiak Photography

Ćwierćfinał PGE Ekstraligi

zielona-energia.com  
Włókniarz Częstochowa  
– Betard Sparta Wrocław
Już w najbliższą niedzielę 28 sierpnia 
Włókniarz Częstochowa zmierzy się w 
rewanżowym meczu z Betard Spartą 
Wrocław na Arenie zielona-energia.com. 
Początek spotkania o godz. 19:15.

 
Zespół szkoleniowca Lecha Kędziory roz-

począł rywalizację w fazie play-off od wy-
jazdowego meczu z Betard Spartą Wrocław. 
Spotanie to zostało rozegrane w niedzielę 
21 sierpnia na Stadionie Olimpijskim we 
Wrocławiu. Częstochowska drużyna bardzo 
dobrze rozpoczęła spotkanie, zwyciężając 
pierwszy bieg 4:2 i bieg drugi 5:1. Gospo-
darze odpowiedzieli bardzo szybko w trzecim 
biegu, odnosząc podwójne zwycięstwo. 
Pierwsza seria startów zakończyła się wyni-
kiem 13:11 dla Włókniarza. W kolejnej części 

spotkania wynik oscylował już wokół remisu, 
aż ekipa Lwów ponownie wyszła na prowa-
dzenie. Ostatecznie  „Lwy” pokonały gospo-
darzy 46:44. Na rewanżowy mecz z Betard 
Spartą  Wrocław, który zostanie rozegrany 
28 sierpnia na stadionie przy ul. Olsztyńskiej 
w  Częstochowie bilety zakupiło już 8 tys. 
osób. Klub jest przekonany, że ilość kibiców 
będzie się systematycznie zwiększać i być 
może zostanie pobity frekwencyjny rekord. 
Fanów Włókniarza z pewnością ucieszyła in-
formacja, że klub postanowił nie podnosić cen 
wejściówek na spotkanie ćwierfinałowe PGE 
Ekstraligi w Częstochowie w porównaniu 
do fazy zasadniczej. Bilety można nabyć za 
pomocą platformy internetowej “Eventim“, 
a także stacjonarnie w siedzibie klubu przy 
ulicy Olsztyńskiej 123/127.
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Jesteś kierowcą, więc pewnie nie 
raz zdarzyło Ci się zapomnieć za-
brać z  domu prawa jazdy albo 
dowodu rejestracyjnego? Mini-
sterstwo Cyfryzacji radzi, jak 
temu zaradzić i zachęca do dołą-
czenia do grona ponad 8 
milionów użytkowników apli-
kacji mObywatel. Dzięki niej 
można włączyć poszczególne 
usługi dla kierowców.

Kierowcy mogą korzystać 
z  trzech ważnych funkcji mOby-
watela:

 ● cyfrowego prawa jazdy 
(mPrawo Jazdy),

 ● cyfrowego dowodu rejestracyj-
nego (mPojazd),

 ● licznika punktów karnych.

mPrawo Jazdy:
mPrawo Jazdy jest odpowiedni-

kiem fizycznej formy i  zawiera te 
same informacje co „plastikowy” 
dokument. Aplikacja korzysta 
z  aktualnych danych zawartych 
w  Centralnej Ewidencji Kie-
rowców.  Z mPrawo Jazdy w apli-
kacji mObywatel korzysta już 
blisko 3,5 miliona osób.

Z mPrawa Jazdy można korzystać:
 ● podczas kontroli drogowej,
 ● gdy kupujemy ubezpieczenie,
 ● w  przypadku kolizji - aby po-
twierdzić swoje uprawnienia in-
nemu kierowcy, bez wzywania 
policji,

 ● gdy wypożyczamy samochód.
 Aby potwierdzić, że posiadamy 

odpowiednie uprawnienia, wy-
starczy pokazać ekran z  widokiem 

prawa jazdy w  aplikacji mOby-
watel.

mPojazd:

Usługa mPojazd to cyfrowy dowód 
rejestracyjny. Można z  niej skorzy-
stać, jeśli jesteśmy właścicielami 
lub współwłaścicielami samochodu, 
motocykla, skutera. Dane w  apli-
kacji są pobierane z  Centralnej 
Ewidencji Pojazdów. W  usłudze 
mPojazd znajdziemy również naj-
ważniejsze informacje o  polisie OC 
swojego pojazdu: nazwę ubezpie-
czenia, serię i  numer polisy, okres 
ubezpieczenia OC i  jego wariant. 
Dodatkowo przed końcem umowy 
aplikacja powiadomi nas, że waż-
ność OC niedługo się skończy.

Licznik punktów karnych:
Usługa Punkty karne online jest 

dodawana automatycznie podczas 
aktywowania usługi mPrawo Jazdy. 
Wszelkie drogowe przewinienia, 
w  tym nałożone punkty karne po-
jawią się w liczniku w ciągu dobry od 
wprowadzenia do rejestru. 

 ■ Paula Nogaj

motoryzacja

Dołącz do grona 8 mln użytkowników

mObywatel dla kierowcy
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Do konsultacji publicznych skie-
rowany został projekt zmian w 
ustawie - Prawo o ruchu dro-
gowym zakładający m.in. 
likwidację opłat ewidencyjnych 
w związku z rejestracją po-
jazdów oraz zmniejszenie liczby 
procedur administracyjnych.

- Proponowane w projekcie 
zmiany są odpowiedzią na liczne 
wnioski i uwagi wpływające od 
przedsiębiorców prowadzących 
stacje kontroli pojazdów oraz 
od samorządowców – informuje 
Ministerstwo Cyfryzacji. Istotą 
planowanych rozwiązań jest wy-
eliminowanie opłat ewidencyj-
nych uiszczanych przez obywateli 
i przedsiębiorców w związku:
• z rejestracją pojazdów,
• nabywaniem uprawnień do kie-

rowania pojazdami,
• poddaniem pojazdu wyma-

ganym badaniom technicznym.

Zlikwidowane zostaną również 
opłaty ewidencyjne za wpis przed-
siębiorcy do rejestru działalności 
regulowanej lub ewidencji (wska-
zanych w art. 138a ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami, które aktualnie nie są 
jeszcze pobierane, a rozpoczęcie 
ich pobierania miało nastąpić od 

dnia określonego w komunikacie 
Ministra Cyfryzacji). Ponadto 
nie będzie pobierana opłata ewi-
dencyjna za wydanie karty par-
kingowej (o której mowa w art. 
8 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym). Skutkiem zniesienia 
powyższych opłat będzie także 
znaczące odciążenie urzędów 
(starostów, marszałków i woje-
wodów) oraz przedsiębiorców 
prowadzących stacje kontroli po-
jazdów. Nie będzie już koniecz-
ności pobierania i przekazywania 
na rachunek Funduszu – Cen-
tralna Ewidencja Pojazdów i Kie-
rowców opłat ewidencyjnych, a co 
za tym idzie składania miesięcz-
nych sprawozdań związanych z 
pobieraniem tej opłaty. Uwagi do 
projektu można zgłaszać do 29 
sierpnia 2022 r. Projekt jest do-
stępny pod adresem: legislacja.
gov.pl/projekt/12363202

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

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

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:

OLEJE

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH            SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH             AUTOBUSÓW

MOTOCYKLI I SKUTERÓW            POJAZDÓW ROLNICZYCH           WÓZKÓW INWALIDZKICH

PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

Wciąż zdarzają się przypadki, 
kiedy policjanci zatrzymują 
kierujących, którzy wsiedli za 
kierownicę pomimo posia-
dania aktywnego, sądowego 
zakazu prowadzenia po-
jazdów. Być może nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, że takie 
zachowanie jest przestęp-
stwem, za które grozi do 5 
więzienia. 

Czym jest taki zakaz? Zakaz prowa-
dzenia pojazdów jest środkiem 
karnym. Sąd orzeka go wobec 
osób, które złamały prawo w za-
k r e s i e  b e z p i e c z e ń s t w a 
komunikacyjnego, czyli za spowo-
dowanie wypadku drogowego, 
katastrofy w komunikacji, bezpo-
średniego narażenia na 
niebezpieczeństwa, a najczęściej 
za prowadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem 

środka odurzającego. Gdy 
sprawca narusza ten zakaz po-
pełnia przestępstwo wynikające z 
artykułu 244 kodeksu karnego. 
Grozi za to kara więzienia od 3 
miesięcy do lat 5.

- 22 sierpnia na ulicy Droniowic-
kiej w Lublińcu mundurowi zatrzy-
mali kierującego motorowerem. 
Jak się okazało 41-letni mieszka-
niec Lublińca poruszał sie swoim 
pojazdem pomimo posidania 
sądowego zakazu prowadzenia 
pojazdów. Mężczyzna za swoje po-
stępowanie wkrótce stanie przed 
sądem. Za lekceważenie sądo-
wego zakazu grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności – informuje 
rzecznik KPP w Lublińcu.

Gdy nie można prowadzić pojazdów...

Lekceważenie sądowego 
zakazu jest przestępstwem

Ułatwienia dla kierowców i przedsiębiorców

Koniec opłaty 
ewidencyjnej?



PIĄTEK-NIEDZIELA, 26-28 SIERPNIA 2022  17motoryzacja



18 PIĄTEK-NIEDZIELA, 26-28 SIERPNIA 2022 motoryzacja

BMW 430 GRAND COUPE 
2.0 E 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
129.900 zł

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

43.900 zł

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

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

RENAULT MEGANE 
1.3 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

62.900 zł

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

77.900 zł

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

43.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT 135.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł
AUDI Q7 3.0 D, 4x4, rok prod. 2008, kraj.,  57.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany, 

F-VAT, 94.900 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
CITROEN C2 1.4 E, rok prod. 2008,  8.400 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł
FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005,  3.800 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  28.500 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 

F-VAT 44.900 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010,  33.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT 

 76.900 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
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 MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 25.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  72.500 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  

serwisowany,  F-VAT, 137.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 D, rok prod., 2006, 7-os.,   12.900 zł

Wybrane samochody na dzień 26 sierpnia 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

209.900 zł

KMP w Częstochowie

Flotę garnizonu zasiliły 
272 konie... mechaniczne
Dwa nowe motocykle 
BMW 1250RT, o których 
marzy niejeden pasjonat 
dwóch kółek zasiliły 
flotę Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP w Czę-
stochowie. Maszyny 
zakupiono w ramach 
projektu „Bezpieczniej 
na drogach - motocykle 
dla służby ruchu drogo-
wego”.

Dwa nowe jednoślady 
marki BMW zostały odebrane z 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach i bezpiecznie dotarły 
do Częstochowy. - Z całą pewno-
ścią nowe motocykle różnią się 
od tych użytkowanych dotych-
czas przez policyjnych motocykli-
stów. Zmieniło się dotychczasowe 
oznakowanie - barwy nowych po-
licyjnych pojazdów zostały wzbo-
gacone o elementy odblaskowe, 
co ma zapewnić użytkującym je 
policjantom widoczność, a więc i 
bezpieczeństwo. Ponadto posia-
dają sygnały uprzywilejowania 
LED z przodu i z tyłu koloru nie-
bieskiego i czerwonego. Mają też 
wiele dodatkowych elementów, 
które z pewnością poprawią kom-
fort jazdy policjantów, jak pod-
grzewane siedzenie i manetki. 
Nowe maszyny posiadają również 
białe podświetlenie pomocnicze 
- światło LED umieszczone pod 

tylnym światłem uprzywilejo-
wania, które posłuży policjantom 
do podświetlenia miejsca pod-
czas sporządzenia dokumentacji  
w porze nocnej. Dodatkowo mo-
tocykliści mają do dyspozycji 
pierwszy bieg o zwolnionej pręd-
kości – pomocny przy prowadzeniu 
eskorty policyjnej. I najważniejsze 
– serce każdego motocykla, czyli 
silnik. W nowym motocyklu marki 
BMW 1250RT jednoślad zasilany 
jest dwucylindrowym bokserem 
o pojemności 1254 cm3 i mocy  
136 koni mechanicznych, nato-
miast moment obrotowy o war-
tości 143 Nm skutecznie rozpędzi 
maszynę i pomoże policjantom 
wszędzie tam, gdzie liczy się czas 
– poinformowała  Sabina Chyra-
-Giereś, oficer prasowy  KMP w 
Częstochowie. Docelowo do gar-
nizonu częstochowskiego trafi 
jeszcze 6 takich motocykli.

 ■ Paula Nogaj
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KMP w Częstochowie zachęca

Dołącz do nas – zostań 
policjantem
Jeżeli marzysz o 
tym, by twoja 
praca nie była 
tylko nudnym 
o b o w i ą z k i e m , 
jesteś zdolny do 
służby w forma-
c j a c h 
u z b r o j o n y c h  
i chciałbyś na 
co dzień chronić 
i pomagać oby-
watelom, nie 
zwlekaj i zostań 
jednym z nas – 
zachęca Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie i in-
formuje, że kolejne przyjęcie 
kandydatów do służby  
w garnizonie częstochow-
skim planowane jest na 19 
września.

– Policjant to zawód zaufania 
społecznego. Od osoby, która 
wkłada niebieski mundur wymaga 
się nie tylko sprawności fizycznej i 
zdolności psychicznej, ale przede 
wszystkim silnie ukształtowa-
nego kręgosłupa moralnego. Cały 
ten zbiór cech sprawia, że poli-
cjant z łatwością odnajdzie się w 
każdej sytuacji, a jego codziennej 
służbie będzie przyświecał jeden 
cel: „chronić i pomagać” – pod-
kreśla Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie – Jeśli jesteś 

wyjątkowy, nie boisz się wyzwań i 
los drugiego człowieka nie jest ci 
obojętny, dołącz do nas. Oprócz 
stałego zatrudnienia zyskujesz 
możliwość ciągłego rozwoju, 
awansów, realizowania swoich 
pasji i co najważniejsze – poma-
gania innymi – dodaje.

W tym roku planowane są 
jeszcze 2 przyjęcia kandydatów 
do Policji. Najbliższy termin to 
19 września, kolejny 29 grudnia. 
Dokumenty kandydatów przyj-
mowane są od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 
15.00 w Zespole Kadr i Szkolenia 
Komendy Miejskiej Policji w Czę-
stochowie przy ulicy Popiełuszki 
5, telefon 47 85 813 41. W celu 
złożenia dokumentacji należy się 
wcześniej skontaktować telefo-
nicznie.

37-latek usiłował popełnić samobójstwo

Skuteczna interwencja mundurowych 
zapobiegła tragedii

Krzepice

Chciał ugasić oponę, został potrącony

KPP w Kłobucku

Policjanci z drogówki prowadzili 
działania „Trzeźwość”

W ubiegły czwartek ok. go-
dziny 9:00 na policję wpłynęło 
zgłoszenie o 37-latku, który 
wyszedł z rano z domu z my-
ślami samobójczymi. 
Funkcjonariusze z „szóstki” 
odnaleźli, a stróże prawa z 
„czwórki” obezwładnili niedo-
szłego samobójcę, który 
usiłował odebrać sobie życie 
za pomocą noża. Dzięki zdecy-
dowanej postawie policjantów, 
mężczyzna trafił pod opiekę 
lekarzy.

– W ubiegły czwartek około 
9.00 dyżurny otrzymał zgłoszenie 
o 37-letnim mężczyźnie, który 

wyszedł rano z domu z myślami 
samobójczymi. Policjanci z Czę-
stochowy rozpoczęli poszuki-
wania. Po niespełna 2 godzinach 
mundurowi z Komisariatu VI Po-
licji w Częstochowie zauważyli 
samochód, którym miał się poru-
szać zaginiony. Pojazd zaparko-
wany był niedaleko zalesionego 
obszaru. Mundurowi poinfor-
mowali dyżurnego o miejscu, w 
którym znaleźli auto 37-latka i ru-
szyli w głąb lasu. Kilkaset metrów 
dalej zauważyli mężczyznę, który 
odpowiadał rysopisowi zaginio-
nego. 37-latek trzymał w ręku 
nóż, którego ostrze przykładał do 

nadgarstka. Groził, że zrobi sobie 
krzywdę, jak tylko policjanci będą 
chcieli podejść bliżej. Sytuacja 
z minuty na minutę była coraz 
bardziej nerwowa. Na miejsce 
przyjechali również  zaangażo-
wani w poszukiwania mundurowi 
z „czwórki”. Stróże prawa zaczęli 
rozmawiać z mężczyzną i uspo-
kajać go. Po chwili jednak 37-
latek skierował ostrze noża na 
swoją klatkę piersiową. Nie było 
chwili do stracenia. Policjanci 
błyskawicznie obezwładnili de-
sperata, a następnie przekazali go 
pod opiekę specjalistów – poin-
formowała KMP w Częstochowie.

Kryminalni z  Kłobucka spraw-
dzają okoliczności i  wyjaśniają 
przyczyny potrącenia kierowcy 
ciągnika siodłowego z  naczepą 
przez samochód osobowy  
w  miejscowości Krzepice, do 
którego doszło w  miniony 
czwartek, 18 sierpnia. Wstępne 
ustalenia wskazują na to, że 53-
letni kierowca ciągnika chciał 
ugasić pożar jednej z  opon na-
czepy, która zapaliła się na 
skutek awarii i wtedy został po-
trącony przez alfę romeo, którą 
kierował 32-latek.

– W  czwartek 18 sierpnia około 
godziny 4.45 oficer dyżurny kło-
buckiej komendy otrzymał zgło-
szenie dotyczące potrącenia 
mężczyzny, do którego doszło na 
drodze krajowej nr 43 w  Krzepi-
cach. Do obsługi zdarzenia skie-
rowano mundurowych, którzy 
wstępnie ustalili, że 53-letni 
kierowca ciągnika siodłowego 
z  naczepą, mieszkaniec powiatu 

częstochowskiego, jadąc w  kie-
runku Wielunia, zatrzymał ze-
staw pojazdów aby ugasić pożar 
jednej z  opon naczepy, która za-
paliła się na skutek wcześniejszej 
awarii. Podczas gaszenia opony 
53-latek został potrącony przez 
jadące w  kierunku Kłobucka alfa 
romeo, którym kierował 32-letni 
mieszkaniec województwa wiel-
kopolskiego. Obaj mężczyźni byli 

trzeźwi. Na skutek zdarzenia ob-
rażeń ciała doznał potrącony kie-
rowca ciągnika siodłowego, który 
został zabrany do częstochow-
skiego szpitala na szczegółowe 
badania. Dokładne przyczyny 
i  okoliczności zdarzenia będą wy-
jaśniane przez policjantów z  kło-
buckiej komendy informuje KPP 
w Kłobucku.

W miniony wtorek funkcjona-
riusze z kłobuckiej drogówki 
prowadzili działania „Trzeź-
wość”. Podczas akcji 
przebadanych zostało ponad 
430 kierujących. Zatrzymano 5 
nietrzeźwych i 2 po użyciu al-
koholu.

- W celu zwiększenia bezpie-
czeństwa na drogach powiatu kło-
buckiego mundurowi prowadzą 
cykliczne działania pod krypto-
nimem „Trzeźwość”. Inicjatywa ma 
na celu uniemożliwienie dalszej 
jazdy pijanym kierowcom, którzy 
w dalszym ciągu stanowią bardzo 
duże zagrożenie nie tylko dla swo-
jego życia i zdrowia, ale także dla 
innych uczestników ruchu dro-
gowego. Praktycznie codziennie, 
o różnych porach dnia, kierowcy 
i rowerzyści muszą liczyć się z 

możliwością badania stanu trzeź-
wości na wyznaczonych punktach 
kontrolnych zlokalizowanych na 
terenie całego powiatu – infor-
muje KPP w Kłobucku. W mi-
niony wtorek, dzięki wspólnym 
działaniom z prewencją, przy 
wykorzystaniu wszystkich do-
stępnych urządzeń służących 
do zbadania stanu trzeźwości, 
policjanci mieli możliwość prze-
prowadzenia dużej ilości badań. 
Działania „Trzeźwość” przyniosły 
zamierzony efekt, policjanci prze-
prowadzili ponad 430 testów, 
zatrzymując 3 nietrzeźwych kie-
rowców, 2 nietrzeźwych rowerzy-
stów oraz 2 kierujących po użyciu 
alkoholu. Ponadto w ręce stróżów 
prawa „wpadli” kierujący z cof-
niętymi uprawnieniami, na za-
kazie oraz jadący bez uprawnień 
Kłobucka drogówka zapowiada 

kolejne działania wymierzone  
w nietrzeźwych kierowców sta-
nowiących realne zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu drogo-
wego!

P a m i ę t a j !
Zanim wsiądziesz za kierow-
nicę, będąc pod wpływem 
alkoholu, zastanów się, czy 
warto ryzykować:

• życie oraz zdrowie swoje  
i najbliższych;

• utratę dobrej reputacji;
• pracę- w przypadku ode-

brania uprawnień do 
kierowania pojazdami 
mechanicznymi, skazania 
prawomocnym wyrokiem;

• wolność- za prowadzenie 
pojazdu pod wpływem alko-
holu grożą wysokie grzywny 
i areszt.
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 ● Boks w supermarkecie w  
centrum, prosperujący (5 m²), 
tel.  881 205 052

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

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

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

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Koła do Opla 15 na stalowych 
felgach, tel. 501 608 730

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

 ● Kosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Kredensy oszklone 2 szt.,  
stan b. dobry. Tel. 792 017 815

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

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

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elektrycz-
ne, sterowane pilotem w czte-
rech pozycjach, wysięgnik  

z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materace dmuchane: 2-osobo-
wy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

 ● Materace samopompujące 2 szt. 
Tel. 792 017 815

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

 ● Regał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 
stacjonarny, b. dobry, cena  
100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 
Tel. 696 289 385

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

 ● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan  
b. dobry. Tel. 792 017 815

 ● Toaleta kompaktowa, używana, 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 
w dobrym stanie, z „Koła”, 
tel. 501 109 822

 ● Toaletka z lustrem, lata 50-te, 
stan bdb., tel. 792 017 815

 ● 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, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

USŁUGI
 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie 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

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

INNE
 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony ko-

mórkowe, tel. 667 499 164

PRACA
 ● Mężczyzna lat 46 podejmie 

pracę jako tokarz - ślusarz, 

tel. 694 200 794

 ● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne 

remonty. Tel.: 536 512 396

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

SU S H I

SA R A
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Tel. 694 132 231   email: kontakt@psiaduszka.pl

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)
Fundacja Psia Duszka

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 plec-
kach, wystawia brzusio do głaskania 
i  chętnie uczestniczy w  aktywno-
ściach. 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 zapew-
niamy pełne wsparcie trenera i  be-
hawiorysty. 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  tolero-
waniu gości. Jednych kocha od razu 
innych dopiero po chwili. Jednak 
przy tak małym psiaku i  jego moty-
wacji do nauki, można ten problem 
bardzo szybko przepracować, bądź 
uniknąć sytuacji kiedy piesek mógłby 
źle się zachować. Na pewno nie na-
daje się do domu gdzie jest bardzo 
duża rotacja ludzi i  zwierząt, lub 
pojawiają się goście ze swoimi pie-
skami.  W innych okolicznościach od-
najdzie 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 naj-
fajniejszy czas z  życia który mógłby 
spędzić z kochającym człowiekiem.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Bryś ma około 5 lat, jest zaszcze-
piony, odrobaczony, wykastrowany 

i zaczipowany. 
Brysia zabraliśmy ze schroniska w Szczy-

tach, 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?

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 694 132 231

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

dom z ogródkiem:)

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Sushi został odłowiony na terenie 
gm. Herby, 3 miesiące temu. Niestety 
Sushi już dłużej nie może czekać na 
swojego człowieka i  postanowił szukać 
domu.
Sushi ma 3 lata i  jest już gotowy do ad-
opcji, ma wszystkie szczepienia oraz 
przeszedł zabieg kastracji, jest też zaczi-
powany. 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 oko-
licy 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 przy-
szłości zwierzaka. Stilo nie jest psem 
dla każdego. A  może jest ale dla każ-
dego kto zechce się nauczyć jego ob-
sługi. 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 sta-
nowczy pozytywny opanowany piesek 
lub sunia. Akceptuje koty. Jest bardzo 
spokojny i  lubi przebywać w samocho-
dzie, 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 prze-
pracowania. Nowy właściciel dostanie 
kompleksową i  profesjonalną pomoc 
trenerską w ramach adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

AL P I K

SU S H I

SA R A

S T I L O
POK U S

GAN DA L F   R U D Y

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

domowych i dzieci od 7 roku życia.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Gandalf Rudy - na tyle wie-
kowy, aby mieć imię i nazwisko:)
Ile miłości jest w psiej starości?
Dziadzio znaleziony w krzakach przez 
wędkarzy. Przeuroczy jegomość. 
Chętny na pieszczoty i  dzielnie kro-
czący przy człowieku. Piesek szuka 
domu tymczasowego. Zapewniamy 

wszystko, tylko daj mu miejsce i uwagę.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231
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Na starcie Wakacyjnego Biegu C.H. Auchan Poczesna “Biegnij po nagrody” 20 
sierpnia stanęło  ponad 120 uczestników. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 5  
i 10 km. Wydarzenie, organizowane przez naszą redakcję we współpracy z C.H. Au-
chan Poczesna odbywało się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Poczesna Pana 
Krzysztofa Ujmy. Uczestnicy z najlepszymi wynikami w klasyfikacji OPEN Kobiet 
i Mężczyzn, którzy stanęli na podium nagrodzeni zostali  pucharami, dyplomami 
oraz upominkami od sponsorów. Nie trzeba było jednak być najlepszym, żeby 
coś wygrać – kilkadziesiąt nagród trafiło do zawodników według „wyjątkowej 
formuły”. Wszyscy, którzy ukończyli Bieg otrzymali pamiątkowy medal. 

K l a s y f i k a c j a  –  m i e j s c a  n a  p o d i u m
5 km – mężczyźni
1 miejsce – Aleksander Zięba
2 miejsce – Michał Jamioł
3 miejsce – Piotr Magiera

5 km – kobiety
1 miejsce – Monika Mucha
2 miejsce – Monika Sitek
3 miejsce – Anna Jamioł

10 km – mężczyźni
1 miejsce – Zbigniew Kalinowski
2 miejsce – Adrian Lampa
3 miejsce – Dominik Sas

10 km – kobiety
1 miejsce – Anna Sas
2 miejsce – Tamara Koczur
3 miejsce – Agnieszka Jeż

Pobiegli po nagrody w Wakacyjnym Biegu 
C.H. Auchan Poczesna
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4. odsłona zmagań w ramach 
ogólnopolskiego turnieju 
Tadex Cup 2022 połączona bę-
dzie z XI Memoriałem im. Jana 
Basińskiego. W rozgrywkach 
wezmą udział najlepsze pol-
skie drużyny w kategorii U-9. 
Na wydarzenie zaprasza 
Spółka Tadex oraz Akademia 
Raków.

W rywalizacji o mistrzowski 
tytuł weźmie udział osiem 
drużyn: Akademia RKS Raków 
Częstochowa, SSM Wisła Płock, 
AP Wisła Kraków, Akademia 
Cracovia Kraków, Akademia RKS 
Radomiak Radom, Akademia BVB 
im. Łukasza Piszczka, Akademia 
Odra Opole i Akademia Zagłębie 
Sosnowiec. Zespoły złożone będą 
z zawodników urodzonych w roku 
2014 i młodszych. O mistrzowski 
tytuł powalczą zawodnicy Aka-
demii RKS Raków Częstochowa 
z rocznika 2014, trenowani przez 

Radosława Wernera. Tegoroczna 
edycja Tadex Cup odbędzie się w 
najbliższą niedzielę (28 sierpnia) 
na stadionie MSP Raków przy 
ul. Limanowskiego 83. W ubie-
głym sezonie drużyna Rakowa 
U-11, prowadzona przez tre-
nera Nocunia, zajęła w turnieju 
2. miejsce, przegrywając w fina-
łowym meczu 3:6 z Lechem Po-
znań. Rozgrywki rozpoczną się o 
godz. 11:00. Piłkarskim zmaga-
niom towarzyszyć będą różnego 
rodzaju atrakcje. Niezależnie od 
wieku będzie można sprawdzić 
swoje umiejętności - takie jak cel-
ność, ocenę odległości czy pręd-
kość, a posłużą temu specjalne 
urządzenia: dmuchana bramka 
radarowa z pomiarem prędkości 
piłki, która idealnie nadaje się do 
trenowania mocnych strzałów 
oraz dart dmuchany – tarcza z 5 
otworami do gry w piłkę nożną, 
która ćwiczy celność i ocenę od-
ległości.

Po porażce w  starciu z  Wisłą  
Kraków, Skra Częstochowa 
walczy dalej. W  najbliższą nie-
dzielę 28 sierpnia podejmie 
Sandencję Nowy Sącz. Początek 
spotkania o godz. 15:00 na Sta-
dionie Miejskim w Bełchatowie 
przy ulicy Sportowej 3 .

Skra Częstochowa znajduje się 
obecnie na 11 miejscu w  tabeli 
Fortuna 1 Ligi po siedmiu roze-
granych spotkaniach. Pierwszy 
mecz w tym sezonie podopieczni 
szkoleniowca Jakuba Dziółki 
zremisowali bezbramkowo z Ru-
chem Chorzów, w meczu drugiej 

kolejki wygrali z  Chojniczanką 
Chojnice 2:0, w  kolejnym spo-
tkaniu na wyjeździe przegrali 
1:2 z ŁKS-em Łódź i porażkę po-
nieśli również w  starciu z  Bruk-
-Bet Termalicą Nieciecza – 0:2. 
Dwa kolejne mecze zwyciężyli 
z  Podbeskidziem Bielsko-Białą 
1:0 i  Zagłębiem Sosnowiec 1:0. 
W ostatniej kolejce piłkarze Skry 
w starciu z „Białą Gwiazdą” prze-
grali 0:3, choć ambitnie walczyli 
o jak najlepszy rezultat.

W  najbliższą sobotę, 27 
sierpnia na Miejskim Stadionie 
Piłkarskim przy ul. Loretań-
skiej w  Częstochowie Skra 
Ladies podejmie Ząbkovie 
Ząbki w  ramach trzeciej ko-
lejki 1 Ligi piłki nożnej kobiet. 
Początek tego spotkania 
o godz. 19:00.

W  poprzedniej kolejce czę-
stochowskie piłkarki pokonały 
na wyjeździe  UKS SMS II Łódź 
3:1. Dwie bramki dla Skry zdo-
była Svietlana Kohut, a  jedno 
trafienie zanotowała Natalia 
Liczko. Trener Patryk Mrugacz 
pogratulował zwycięstwa swojej 
drużynie i podkreślił, że jego ze-

spół zasłuż na wygraną.  - Raz, 
że przyjechaliśmy po pamiętnym 
1:5 u  siebie z  Olsztynem, a  po 
drugie mimo dużej dominacji 
w  pierwszej połowie spotkania 
straciliśmy bramkę po prze-
rwie i  musieliśmy gonić wynik, 
mając z  tyłu głowy co to dla nas 
oznacza. Tym większy ukłon 
w  stronę zespołu, że pokazał 
dojrzałość mentalną oraz jakość 
piłkarską. Teraz czas na zasłu-
żone świętowanie, a  my jako 
sztab myślami jesteśmy już przy 
meczu z Ząbkovią – podkreślił.
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Automobilklub Częstochowski 
zaprasza na 41 Rajd Często-
chowski, który jest 
jednocześnie piątą rundą tego-
rocznych Mistrzostw Polski 
Pojazdów Zabytkowych.

Nocne ściganie – Wieczorny 
wyścig na dochodzenie

Załogi w  autach, z  których 
najstarsze wyprodukowano 
w  1928 roku, pokonają dwustu-
kilometrową trasę po drogach 
okolic Częstochowy. Podczas 
rajdu na zawodników czekają 
konkurencje, w  których będzie 
sprawdzana precyzja kierowców 
i  spostrzegawczość pilotów. 

Rajd odbywa się corocznie przy 
okazji Dni Częstochowy i  jest 
objęty honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta. Start rajdu 
odbędzie się o  9:00 w  piątek, 26 
sierpnia sprzed Hotelu Scout przy 
ul. Drogowców. Trasa pierwszego 
dnia wiedzie między innymi przez 
Mstów, Żytno oraz Radomsko. 
Pierwszy dzień zwieńczy nocny 
wyścig na dochodzenie, który 
zostanie rozegrany o  18:30 na 
terenie firmy RANAL przy ul. 
Łódzkiej w  Rudnikach koło Czę-
stochowy. Organizatorzy ser-
decznie zapraszają wszystkich 
chętnych do obejrzenia tego 
wspaniałego widowiska.

Pokaz elegancji  
na placu Biegańskiego

Drugiego dnia zmagań, 27 
sierpnia, uczestnicy kontynuują 
swoją jazdę po jurajskich drogach. 
Ponownie pojawią się w  Rudni-
kach, gdzie tym razem eksperci 
firmy RANAL ocenią jakość powłok 
lakierniczych w startujących samo-
chodach. Kulminacyjnym punktem 
rajdu będzie pokaz elegancji na 
Pl. Biegańskiego, rozpoczynający 
się w  sobotę o  godz. 14:00. Jury 
wyłoni trzy najpiękniejsze auta, 
którym będą towarzyszyć załogi 
ubrane adekwatnie do epoki, z  ja-
kiej pochodzi samochód.

41. Rajd Częstochowski

Nocne ściganie i pokaz elegancji  
w ramach wydarzenia

Częstochowski Nurt Basketu Amatorskiego

Trwają zapisy zainteresowanych drużyn
Już w  październiku rusza ko-
lejny sezon Częstochowskiego 
Nurtu Basketu Amatorskiego. 
Jeżeli jesteście zainteresowani 
udziałem w  rozgrywkach, 
zgłoście swoją drużynę.

Częstochowski Nurt Basketu 
Amatorskiego, w  skrócie CzNBA 
to liga amatorskiej koszykówki 
zrzeszająca zespoły z  Często-
chowy oraz ościennych gmin. 
Jej głównym celem jest promo-
wanie aktywnego trybu życia 
wśród dzieci, młodzieży i  doro-
słych poprzez organizację sys-

tematycznych rozgrywek oraz 
popularyzacja i rozwój dyscypliny. 
- Dążymy do pełnej profesjonali-
zacji ligi amatorskiej, by poziom 
sportowy oraz organizacyjny 
nie odstawał od najwyższych 
standardów. Chcemy, aby kibice 
zgromadzeni na halach mogli do-
świadczyć pozytywnych emocji, 
poczuć prawdziwy smak rywali-
zacji, będąc jednocześnie świad-
kami dobrych widowisk w oparciu 
o  zasady fair play – mówią orga-
nizatorzy rozgrywek. Wszystkie 
chętne do udziału w rozgrywkach 
drużyny powinny wypełnienić 

specjalny formularz pod ad-
resem https://forms.gle/UnUC-
C239WYtPRVV96. W  przypadku 
pytań należy kontaktować się 
z panem Wojciechem.

 I Liga piłki nożnej kobiet

Skra Ladies Częstochowa  
– Ząbkovia Ząbki

4. odsłona zmagań

Tadex Cup 2022
Fortuna 1 Liga

Skra Częstochowa  
– Sandencja Nowy Sącz

HARMONOGRAM TURNIEJU:

10:00 – przyjazd drużyn
10:30 – otwarcie turnieju
11:00 – 14:30 – mecze fazy grupowej
14:45 – obiad
15:30 – drugi etap rozgrywek – mecz o VII oraz o 

V miejsce w turnieju
16:05 – 16:40 – mecz o III miejsce w turnieju
16:40 – 17:15 – finał
17:30 – uroczyste zakończenie turnieju

zd
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24 PIĄTEK-NIEDZIELA, 26-28 SIERPNIA 2022 tego nie możesz przegapić!


