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Egzotyczne widowisko
na placu Biegańskiego
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Badanie potrwa do końca września

Interesanci oceniają
prace Urzędu Miasta
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Decyzja podjęta

Most w pobliżu ul. Srebrnej
otrzymał nazwę
„Światowego Dnia Roweru”
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zdj. freepik

Międzynarodowe Dni Folklorystyczne

Zapamiętaj te daty!

17 i 21 września
kolejne zmiany
dla kierowców

Olsztyn bliżej Poraja

Powstanie droga łącząca
Biskupice z Choroniem

Q s.4

Głosować można do 14 września

Ruszyła 9. edycja
Budżetu Obywatelskiego
w Częstochowie

Q s.5

Informacje CKE

Znany jest już termin
próbnego egzaminu
maturalnego

Q s.6

Tam dzieje się magia

Studio Lunar Art & Tattoo
- największe studio tatuażu
w Częstochowie

Q s.11

Mistrzostwa Świata w Szklarskiej Porębie

Zawodnicy Nordic Team
Częstochowa wywalczyli
złote medale

Od 4 września 2022 r. nie wydaje
się już karty pojazdu i nalepek kontrolnych, ale to nie jedyne zmiany,
jakie będą obowiązywać od tego
miesiąca. Od 17 września wprowadzony zostanie nowy taryfikator mandatów. Wzrośnie przede
wszystkim liczba punktów karnych
za najpoważniejsze wykroczenia
drogowe. Przy obecnie obowiązującym taryfikatorze można było
otrzymać za nie maksymalnie 10
punktów karnych, ale wraz z wejściem w życie nowych przepisów,
wykroczenia te będą mogły zostać
„wycenione” na 15 punktów.
Oto lista najwyżej
punktowanych wykroczeń:

Q s.15

Przeczytaj

Kryminalne newsy

We wrześniu wchodzą w życie kolejne istotne zmiany dla kierowców.
Na początku miesiąca przestała obowiązywać naklejka rejestracyjna,
a 17 września zacznie obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych
i zasada recydywy. Z kolei od 21 września wejdą w życie przepisy
zmieniające definicję chodnika.

Q s.12

● wyprzedzanie na przejściach
i przed nimi
● omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu
● nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu podczas skręcania
w drogę poprzeczną, na przejściu lub dopiero wchodzącemu
na pasy
● niezatrzymanie pojazdu pod-

●

●

●
●

●

czas
przechodzenia
przez
jezdnię
osoby
niepełnosprawnej o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej lub
używającej specjalnego znaku
niezatrzymanie do kontroli
i ucieczka, spowodowanie
wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu
lądowym
niezastosowanie się do sygnału
osoby uprawnionej do kontroli
ruchu drogowego, nakazującej
zatrzymanie
naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i przed nimi
przekroczenie dopuszczalnej
prędkości powyżej 50 km/h
w obszarze zabudowanym
i poza nim
kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu
alkoholu lub innego środka.

Przy okazji przypominamy, że
pojawi się m.in. instytucja recydywy, czyli mandat podwójnej wysokości w przypadku najcięższych
wykroczeń.

Z kolei od 21 września obowiązywać będzie nowa definicja
chodnika, mówiąca o tym, że jest
on przeznaczony wyłącznie dla
pieszych i osób poruszających się
przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, takiego jak np. rolki,
wrotki, deskorolka.
Znowelizowane przepisy ustawy
– Prawo o ruchu drogowym
w żaden sposób nie zmieniają
obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych.
W dalszym ciągu, jak ma to miejsce
obecnie, będzie możliwe zatrzymanie lub postój kołami jednego
boku lub przedniej osi pojazdu
samochodowego o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t na drodze dla pieszych,
m. in. pod warunkiem, że szerokość
chodnika (a więc części składowej
drogi dla pieszych, która pozostaje
do dyspozycji pieszych) jest nie
mniejsza niż 1,5 m.
■ Paula Nogaj
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Międzynarodowe Dni Folklorystyczne
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Absolutna nowość w Teatrze im. Adama Mickiewcza

Egzotyczne widowisko na placu Biegańskiego Prapremiera spektaklu
„Grupa krwi”
W miniony weekend na placu
Biegańskiego odbył się Koncert
Galowy w ramach Międzynarodowych Dni Folklorystycznych.
W widowisku wziął udział zespół
folklorystyczny
,,Markani’’
z Ekwadoru, Zespół Tańca Ludowego ,,Atakoy’’ z Turcji,
Narodowy Zespół Taneczny
z Burundi oraz Folklorystyczny
Zespół Artystyczny z Chile.
Międzynarodowe Dni Folklorystyczne to tydzień koncertów i warsztatów, w ramach których mieszkanki
i mieszkańcy śląskich miast mogą
spotkać się z tradycją i kulturą innych
narodów. W ramach festiwalu, który
rozpoczął się w Koszęcinie można
było wziąć udział m.in. w warsztatach tańców latynoamerykańskich,
tureckich czy afrykańskich. Sobotni
koncert na placu Biegańskiego jest
przedostatnim punktem programu
festiwalu. Wydarzenie odbywało się
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Organizatorem był Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny, a partnerem Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie.

„Grupa krwi” to spektakl, na
który po wakacyjnej przerwie zaprasza Teatr im.
Adama Mickiewicza. Sztuka
Anny Wakulik w reżyserii
Agaty Biziuk to komediodramat, który skłania do
refleksji nad kwestią tożsamości.

Małgorzata Majer - dyrektor ROK
- wręczyła upominki uczestnikom wydarzenia

■ zdj. ROK Częstochowa

Badanie potrwa do końca września

Interesanci oceniają prace
Urzędu Miasta
Do końca września przeprowadzane będą anonimowe
badania ankietowe wśród
mieszkańców, którzy przychodzą do Urzędu Miasta
załatwiać swoje sprawy. Zebrane opinie, dotyczące
funkcjonowania częstochowskiego Urzędu i jakości obsługi
pomogą efektywniej wdrażać
system zarządzania jakością
ISO, a także dostarczą kadrze
kierowniczej ważnych wskazówek
pozwalających
doskonalić bieżącą obsługę interesantów.

Ankiety prowadzone są od końcówki sierpnia na terenie częstochowskiego Urzędu. Zawierają
7 pytań odnoszących się do jego
funkcjonowania oraz jakości obsługi. O ich wypełnienie proszeni
są interesanci pojawiający się na
stanowiskach w biurze obsługi
interesanta. W ankiecie pytani są
o ocenę poziomu świadczonych
przez Urząd Miasta usług, najdogodniejszy sposób kontaktu,
obecne rozwiązania organizacyjne, jakość obsługi mieszkańców
przez urzędników oraz propozycje
ewentualnych zmian i usprawnień
w obsłudze spraw urzędowych. Badanie będzie prowadzone do

końca września br. Jest całkowicie
anonimowe i służy wyłącznie
poznaniu opinii częstochowian
o pracy Urzędu Miasta w celu
podniesienia jakości realizowanych usług publicznych. Badanie
poziomu satysfakcji mieszkańców
z pracy Urzędu Miasta Częstochowy jest prowadzone od kilku
lat (z przerwą na lockdown). Jego
wyniki pomagają efektywniej
wdrażać system zarządzania jakością ISO. Dostarczają też kadrze
kierowniczej ważnych wskazówek
pozwalających doskonalić bieżącą
obsługę interesantów – informuje pełnomocnik ds. ISO Urzędu
Miasta Częstochowy.

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY
w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
woj. śląskie Częstochowa

Oddział
Zakład Gazowniczy
w Zabrzu

Prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Częstochowie przy ul. Legionów 79.
Nieruchomość obejmuje lokal użytkowy w postaci hal oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych
o pow. użytkowej 2.139,11 m2 wraz z udziałem wynoszącym 306/1000w prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, obejmującej działki nr 17/1 i 4/26 o łącznej powierzchni 21.911,00 m2 oraz częściach
wspólnych budynku zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Legionów 79, dla której Sąd Rejonowy
w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00074460/3.
Nieruchomość w pełni uzbrojona w podstawowe media.
DANE KONTAKTOWE
tel. (32) 398 54 38;
email: nieruchomosci@zabrze.psgaz.pl

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości
zostały zamieszczone na stronie internetowej www.psgaz.pl,
zakładka: Dla Kontrahenta, Nieruchomości i majątek na sprzedaż.

Obie twórczynie, mimo że znają
się od lat, po raz pierwszy współpracują na linii reżyser – dramaturg. Są
dobrze znane częstochowskiej
publiczności. Pierwsza jest autorką „Zażynek” – słuchowiska
zrealizowanego przez Teatr Mickiewicza i Teatr Nowy w Częstochowie, druga to reżyserka
i scenarzystka kultowego spektaklu Fundacji Teatr Papahema
„Skłodowska. Radium Girl”.
O czym jest „Grupa krwi”?
Teatr zapowiada, że to brawurowy komediodramat, mający
coś z ducha dzieł Witkacego
i Mrożka. Kryjący tajemnice.
Zaskakujący i metaforyczny.
Wakulik bierze pod lupę polskie
mity, bada ich żywotność, aby
na końcu rozbroić je w anar-

chizujący sposób. Tutaj nic nie
będzie tak, jak nam się na początku może wydawać! Dramatopisarka bawi się konwencjami,
nawiązuje zarówno do polskiej
tradycji, historii, jak i do zjawisk
i postaci popkultury. Tekst przesycony jest ironią i absurdalnym
poczuciem humoru. Polska prapremiera sztuki odbędzie się 10
września 2022 r. na Scenie dużej
częstochowskiego Teatru.
Spektakl powstaje w ramach
projektu „DRAMATOPISANIE”
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Dofinansowano ze
środków Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
„Dramatopisanie” to rozpoczęty w 2020 r. program stypendialny służący wspieraniu
polskiej dramaturgii współczesnej. Teatr im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie
jest jednym z trzech teatrów
w Polsce realizujących sztukę
w ramach tej edycji programu.
Więcej informacji:
www.instytut-teatralny.pl

Decyzja podjęta

Most w pobliżu
ul. Srebrnej otrzymał nazwę
„Światowego Dnia Roweru”

Most nad Wartą w pobliżu ul.
Srebrnej otrzymał nazwę
„Światowego Dnia Roweru”
decyzją miejskich radnych. - To
odniesienie do święta, które
promuje rower jako prosty,
szeroko dostępny, niezawodny,
czysty i przyjazny środowisku
środek transportu – wyjaśnia
częstochowski magistrat.
Światowy Dzień Roweru obchodzony jest 3 czerwca. Został on
ustanowiony przez ONZ z inicjatywy polskiego uczonego i byłego
kolarza - doktora Leszka Sibilskiego. W uchwale Rady Miasta
czytamy, że celem tego święta jest
podnoszenie globalnej świadomości korzyści używania roweru
oraz podkreślenie znaczenia roweru jako elementu promowania
zdrowego trybu życia. Jazda na
rowerze wspomaga zrównoważoną konsumpcję i produkcję, ma

dobry wpływ nie tylko na zdrowie
użytkowników, lecz także na spowolnienie negatywnych zmian
klimatu. Święto zwraca również
uwagę na potrzebę budowania kolejnych dróg rowerowych, także
o charakterze międzygminnym
lub ponadregionalnym.
Korzystając z rowerów, wspieramy zrównoważony rozwój. To
także promocja zdrowego trybu
życia, tolerancji, wzajemnego
zrozumienia i szacunku. W dzisiejszych czasach jest to także
spora oszczędność, która pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.
Jak podkreśla Urząd Miasta, sam
most nawiązuje swoim wyglądem
do roweru, gdyż jego niebieskie
łuki przypominają dwie połówki
kół rowerowych ze szprychami,
wpisując się idealnie w zamysł nadania mu „rowerowej” nazwy.
■ Fot. Łukasz Kolewiński, Urząd
Miasta Częstochowy

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Olsztyn bliżej Poraja

Powstanie droga łącząca
Biskupice z Choroniem
Burmistrz miasta i gminy
Olsztyn, Tomasz Kucharski
oraz prezes firmy Larix, Kajetan Sowa podpisali pod
koniec sierpnia umowę na zaprojektowanie i wybudowanie
drogi łączącej dwie jurajskie
miejscowości:
Biskupice
i Choroń. Dzięki temu rozwiązaniu połączone zostaną także
dwa powiaty – częstochowski
i myszkowski oraz dwie gminy
– Olsztyn i Poraj.

granic Choronia przeznaczone zostanie prawie 2,5 mln zł (odcinek
ścieżki na terenie gminy Olsztyn
będzie liczył ponad 1,6 km). Trakt
będzie miał duże znaczenie lokalne i ponadlokalne. – Biskupice
i Choroń to jedna parafia i jeden
cmentarz, który znajduje się
w Choroniu. Droga umożliwi także
do niego dobry dojazd – mówi
Tomasz Kucharski, burmistrz
miasta i gminy Olsztyn. – W tym

–
Obie gminy otrzymały
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
dla województwa śląskiego na zaprojektowanie i budowę drogi łączącej dwie gminy i dwa powiaty.
Olsztyn podpisał już umowę na
projekt i budowę, a Poraj podpisze
swoją w najbliższych dniach.
W ramach zadania do 2024 r.
powstanie droga o szerokości
6 m z trasą rowerową o łącznej
długości 3,8 kilometra – informuje
Gmina i Miasto Olsztyn. Na realizację zadania w Biskupicach do

aktualności z gmin
roku zakończą się prace projektowe przedłużenia trasy rowerowej spod parkingu przy
Rezerwacie Sokole Góry w kierunku Biskupic. A więc z chwilą zakończenia prac przy budowie nowej
drogi, dodatkowy bezpieczny odcinek zyskają także rowerzyści
– dodaje. Przy uroczystym podpisaniu umowy obecni byli również:
Janusz Konieczny, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Olsztynie, Mariusz Bugara, Radny Rady Miejskiej
w Olsztynie, Kamil Wendelewski,
sołtys Biskupic, Waldemar Kondys,
Radny Rady Gminy Olsztyn w latach 2014-2018 oraz Włodzimierz
Bieniek, sołtys Biskupic minionej
kadencji.

Mykanów

Rodzinny Festyn Gminny
Gmina Mykanów, KS „Jedność
Mykanów” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Mykanów zapraszają
na Gminny Festyn Rodzinny,
który odbędzie się w sobotę,
11 września na placu targowym w Mykanowie.
W programie Piknik Rycerski,
Turniej Sołectw, Teatr Ognia,
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa oraz wy-

stępy rewii tanecznej Presto. Dla
najmłodszych dostępne będą
bezpłatne dmuchańce. Ponadto
serwowane będą pyszne, tradycyjne potrawy serwowane
przez Koła Gospodyń Wiejskich
z Grabowej, Kokawy, Starego
Cykarzewa, Starego Kocina, Borowna, Rybnej oraz lokalne Kluby
Seniora. Impreza rozpocznie się
o godz 13:00, a zakończy dyskoteką, której start przewidywany
jest o godzinie 20:00.

zdj. UM Olsztyn

POCZESNA

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
w Hucie Starej B
Zmagania strażaków miały
miejsce w niedzielę, 4 września
na stadionie Olimpii w Hucie
Starej B.
Drużyny, które brały udział
w zawodach zostały powitane
przez Wójta Gminy Poczesna
Krzysztofa Ujmę, który jest także
Prezesem Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Poczesnej oraz Komendanta Gminnego
ZOSP RP w Poczesnej – dh Zbigniewa Strugacza. Po emocjonującej rywalizacji wyłoniono
najlepsze drużyny w poszczególnych klasyfikacjach.
Wyniki klasyfikacji generalnej:
Drużyny męskie:
1 OSP Słowik
2 OSP Poczesna
3 OSP Nierada

źródło: UG Poczesna, Marlena Ociepa

4 OSP Bargły
5 OSP Wrzosowa
6 OSP Huta Stara A
Drużyny kobiece:
1 OSP Huta Stara A
2 OSP Słowik
3 OSP Nierada

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

CTIF chłopcy
1 OSP Huta Stara A
2 OSP Wrzosowa
3 OSP Nierada
4 OSP Słowik
CTIF dziewczęta
1 OSP Słowik

Program wydarzenia

Festyn Dożynkowy w Dąbrowie
Zielonej
W najbliższą sobotę 11 września na boisku szkolnym
w Dąbrowie Zielonej odbędzie
się Festyn Dożynkowy, podczas którego będzie można
skorzystać z całej mocy
atrakcji. Muzyczną gwiazdą
wydarzenia będzie zespół
Freaky Boys.
Program:
14:30 Rozpoczęcie festynu i powitanie gości

14:45 Prezentacje artystyczne:
– dzieci i młodzież z placówek
oświatowych i przedszkola
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Dąbrowa Zielona i Mażoretki
„Vivat”
– Zespoły śpiewacze: „Dąbrowianki” i „Lipowianki”
16:15 Rozstrzygnięcie gminnego
etapu konkursu „Ekologiczna zagroda”
16:30 Turniej sołectw
18:30 Wręczenie pucharu i dyplomów za Turniej Sołectw oraz
wręczenie upominków dzieciom

i młodzieży
19:00 Koncert zespołu Freaky
Boys – twórcy hitów „Do białego
rana” i „Chciałbym się zakochać
w Tobie”.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie:
degustacja potraw regionalnych,
atrakcje dla dzieci i dorosłych, stoiska gastronomiczno-handlowe.
Organizatorem wydarzenia jest
Gmina Dąbrowa Zielona oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Krzysztof Kowalewicz (ur. 1974) zadebiutował w 1990 r.
na łamach kultowej „Karuzeli”. Przez lata rysował do
różnych
tytułów
lokalnych
i
regionalnych,
głównie
w centralnej Polsce. Jego mistrzowie kreski to Andrzej Mleczko
i Henryk Sawka. Urodził się w Blachowni pod Częstochową, ale większość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

aktualności

Maskpol rozbudowuje moce
produkcyjne
Należący do Grupy PGZ
PSO MASKPOL S.A. sfinalizował transakcję zakupu
nowoczesnego budynku produkcyjno-magazynowego
zlokalizowanego w Częstochowie na terenie podstrefy
KSSE. W wyniku zawartej
umowy sprzedaży spółka
stała się właścicielem dwóch
działek inwestycyjnych i posadowionego
na
nich
dwukondygnacyjnego budynku o łącznej powierzchni
użytkowej 2171,83 m².
Obiekt stanie się siedzibą
częstochowskiego wydziału
produkcyjnego firmy z Konieczek będącej największym
krajowym producentem wyposażenia indywidualnego
żołnierzy i funkcjonariuszy.
Całość inwestycji została sfinansowana
z
środków
własnych przedsiębiorstwa.
Wypowiedź Pr. Chwałka

Maskpol to jedna z tych spółek
należących do GK PGZ która systematycznie i dynamicznie się
rozwija, rok do roku zwiększając
sprzedaż swoich wyrobów. W
roku 2021 wartość sprzedaży
przekroczyła 300 mln zł. Spółka
dostarcza Wojsku Polskiemu
i formacjom podległym MSW,
hełmy kuloodporne, umundurowanie, maski przeciwgazowe,
odzież przeciwchemiczną oraz
wiele innych produktów wyposażenia indywidualnego. Zrealizowana inwestycja ma związek
z potrzebą zwielokrotnienia
mocy produkcyjnych na co
wpłynęła decyzja o zwiększeniu
liczebnym Sił Zbrojnych RP do
planowanych 300 tys. Żołnierzy.

Produkcja w nowej lokalizacji
w Częstochowie zostanie uruchomiona w I kwartale 2023
roku. Pracę w obiekcie znajdzie
ok 250 osób.
Wypowiedź Pr. Ogrodnik

Najbliższe miesiące poświęcimy
na prace adaptacyjne dostosowujące obiekt do naszych potrzeb oraz zakupy wyposażenia
produkcyjnego. W obiekcie będą
ulokowane procesy produkcyjne
umożliwiającego
wytwarzanie
umundurowania i oporządzenia
indywidulanego oraz elementów
kamizelek kuloodpornych. Nasze
działania stanowią odpowiedź

na istotnie zwiększone potrzeby
Wojska Polskiego, zwiększamy
moce produkcyjne w związku
zawartymi i negocjowanymi kontraktami z Agencją Uzbrojenia
i Inspektoratem Wsparcia Sił
Zbrojnych RP.
PSO Maskpol działa od 1968
roku. Specjalizuje się w produkcji
sprzętu ochronnego takiego jak
szeroko pojęte osłony balistyczne
- kamizelki i hełmy kuloodporne
ale również sprzętu chroniącego przez różnego rodzaju skażeniami – maski, półmaski czy
odzież przeciwchemiczna.
■ mat. prasowe Maskpol
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Głosować można do 14 września

Ruszyła 9. edycja
Budżetu Obywatelskiego
w Częstochowie
7 września wystartowało głosowanie w ramach 9. edycji
Budżetu
Obywatelskiego
w Częstochowie. Mieszkanki
i mieszkańcy Częstochowy
mają do rozdysponowania 9,5
mln złotych. – Na głosowanie
trzeba poświęcić tylko chwilę,
za to z efektów – w przypadku
np. inwestycji w infrastrukturę, napraw etc. – można
potem cieszyć się przez kolejne
lata
–
zachęca
częstochowski
magistrat.
Głosy na poszczególne projekty będzie można oddawać
do 14 września.

Jeśli ktokolwiek potrzebuje
pomocy przy oddaniu głosu,
może zadzwonić w okresie głosowania (7-14 września) codziennie w godz. 8-20 pod nr
tel. 780 031 217. Budżet Obywatelski w Częstochowie to wydzielona część budżetu miasta,
o której przeznaczeniu decydują
w głosowaniu same częstochowianki i częstochowianie. W tym
roku do rozdysponowania jest
dokładnie 9 468 489 złotych.
Do wyboru jest natomiast 455
zadań, na które można głosować.

Zachęcamy do głosowania na zadanie ogólnomiejskie nr 63
Modernizacja asfaltowego boiska przy ZSP nr 1 na boisko - korty
tenisowe poprzez nałożenie sztucznej trawy.
W ramach Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie mamy możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki w budżetu miasta. W kategorii zadań ogólnomiejskich
można zagłosować na zadanie nr 63 - Modernizacja asfaltowego
boiska przy ZSP nr 1 na boisko - korty tenisowe poprzez nałożenie
sztucznej trawy.
Celem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnego boiska umożliwiającego młodzieży oraz innym chętnym grę w tenisa ziemnego
na dwóch zielonych kortach. Projekt umożliwi również powstanie
zaplecza socjalnego z mediami: wc, prysznicem oraz szatnią. - Zagłosujmy wspólnie na wsparcie zdrowia poprzez sport, dzięki powstaniu zielonych kortów tenisowych – zachęcają pomysłodawcy
zadania. Koszt tej inwestycji to 260 000 zł.
■ Paula Nogaj
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Już wystartował

Program Upowszechniania Strzelectwa
dla grupy wiekowej 18-26 lat
We wrześniu wystartował
Program Upowszechniania
Strzelectwa dla grupy wiekowej 18-26 lat. Osoby
zainteresowane uczestnictwem w programie po
zarejestrowaniu się na portalu
https://programstrzelectwa.
pl/ oraz po weryfikacji uzyskają także dostęp do
materiałów szkoleniowych
on-line. Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Ogólnopolskim
operatorem Programu dla tej
grupy wiekowej został GUN
sp. o.o. Spółka komandytowa.
Program
Upowszechniania
Strzelectwa jest realizowany
w dwóch kategoriach wiekowych: dla młodzieży szkolnej
i studentów w wieku 18-26 lat
oraz osób dorosłych powyżej 26.
roku życia. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie wiekowej program realizowany
jest poprzez kluby sportowe
posiadające licencje Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego i aktywnie wspierające
rozwój strzelectwa sportowego.
Program w grupie wiekowej
18-26 lat obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 16 województw.
- Strzelectwo sportowe to interesująca dyscyplina, która uczy
koncentracji i dokładności, dlatego uważam, że powinna znaleźć stałe miejsce w procesie

edukacji młodych Polaków.
Poprzez program upowszechniania
strzelectwa
chcemy
jeszcze mocniej aktywizować
młodzież, tworząc jednocześnie
optymalne warunki dla rozwoju talentów i zainteresowań
sportowych. Tegoroczna edycja
programu ma charakter pilotażu, co pozwoli nam na oszacowanie skali zainteresowania
oraz na rzetelną ocenę zakresu
programu pod kątem jego możliwych modyfikacji w 2023 roku
– powiedział Kamil Bortniczuk,
Minister Sportu i Turystyki.
Program
Upowszechniania
strzelectwa ma na celu wsparcie
i organizację zajęć strzeleckich
w nowatorski sposób. Szkolenia
odbywają się w grupach liczących
maksymalnie 20 osób. Każda
grupa realizuje ten sam 12-godzinny program, obejmujący:
• część teoretyczną (1 godz.),
w trakcie której uczestnicy
zapoznają się z historią strzelectwa, zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy oraz
bezpiecznego posługiwania
się bronią pneumatyczną
i palną, prawnymi aspektami
dotyczącymi broni palnej
i amunicji,
• część praktyczną (11 godz.),
w trakcie której uczestnicy
zapoznają się z zasadami
pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związa-

zdj. freepik.com

nych z użyciem broni palnej,
dowiedzą się jak wykorzystywać materiały opatrunkowe pola walki, budową
broni, poznają techniki strzeleckie; oraz przede wszystkim
będą strzelać z broni pneumatycznej oraz małokalibrowej.
Szczególny nacisk ze strony
Ministerstwa Sportu i Turystyki
został położony na praktyczne
wykorzystanie czasu spędzonego na strzelnicy. Zajęcia praktyczne będą więc poza samym
strzelaniem w znacznej mierze
skupione na budowie broni i jej
praktycznym
wykorzystaniu.
Poza nauką technik strzelania
z broni krótkiej (pistolety) oraz
długiej (karabinki) uczestnicy
programu będą też uczyli się jak
broń rozebrać, wyczyścić, zakonserwować oraz bezpiecznie

usuwać zacięcia.
W części praktycznej programu
każdy uczestnik programu będzie miał możliwość oddania
360 strzałów:
• 100 strzałów z broni pneumatycznej krótkiej
• 100 strzałów z broni pneumatycznej długiej
• 50 strzałów z broni krótkiej
kaliber 22 LR
• 50 strzałów z broni długiej kaliber 22 LR
• 25 strzałów z pistoletu centralnego
zapłonu
kaliber
9x19mm
• 25 strzałów z karabinka centralnego AK/TANTAL kaliber
7,62x39/5,45x39
• 10 strzałów z karabinka centralnego zapłonu AR15/M4/
M16 kaliber 223REM/5,56x45
Taka konstrukcja części prak-

zdj. freepik.com

Informacje CKE

Znany jest już termin próbnego
egzaminu maturalnego
Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej
stronie internetowej informacje
dotyczące
testu
diagnostycznego w zakresie
poziomu
przygotowania
uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw.
próbnego egzaminu maturalnego).
Harmonogram

Szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny:
28 września br. (środa),
godz. 9:00 – język polski,
29 września br. (czwartek),
godz. 9:00 – matematyka,
30 września br. (piątek), godz.
9:00 – języki obce nowożytne.
Arkusze
dostępne
będą
w wersji standardowej, jak

i w wersji dostosowanej do potrzeb uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Test diagnostyczny dla chętnych
uczniów

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne.
Jeżeli szkoła podejmie decyzję
o przeprowadzeniu testu, zaleca
się, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych
do obowiązujących podczas
właściwego egzaminu. Test diagnostyczny w zakresie poziomu
przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien
być przeprowadzany wyłącznie
w celu:
• informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem
egzaminacyjnym
w czasie przeznaczonym na

rozwiązanie zadań na egzaminie,
• diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń
opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości
i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.
Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa
wystawianie ocen wyrażonych
cyfrą lub liczbą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie
uzyskanych przez danego ucznia
wyników testu diagnostycznego
z poszczególnych przedmiotów.
Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej
informacji zwrotnej poprzez
wskazanie, co robi dobrze, a co
wymaga poprawy. W 2023 r.

tycznej programu pozwoli każdemu uczestnikowi poznać
podstawy działania broni palnej
najczęściej używanej w konfliktach zbrojnych XXI wieku.
Zgodnie z sugestiami Ministra
Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka, w trosce o środowisko
naturalne – program nie zakłada użycia materiałów dydaktycznych w wersji papierowej.
Wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne dla uczestników on-line, mogą oni z nich
korzystać na komputerze, tablecie lub smartfonie. Mogą je
także pobrać w formie elektronicznej i wydrukować wybrane
elementy. Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzono kilkadziesiąt tysięcy stron papieru, tuszu
i energię elektryczną niezbędna
do druku. W trakcie trwania
programu tworzone będą dodatkowe materiały filmowe z zajęć
praktycznych, które także będą
dostępne dla uczestników zajęć.
Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w szkołach z klasami mundurowymi,
jak i w środowiskach studenckich. Uczestnictwo w programie
jest całkowicie bezpłatne –
jednak liczba miejsc ograniczona. Ministerstwo zachęca
do
szybkiego
zapisywania
i bezpłatnej nauki strzelania.
Operator
Programu
Upowszechniania strzelectwa oferuje uczestnikom programu
zwolnienie z opłat wpisowych
i składek członkowskich za rok
2022 oraz 2023 w Klubie Strzeleckim PROELIA www.ksproelia.pl. Wszystkie te działania
mają na celu zarówno edukację
młodzieży, jak i podnoszenie
potencjału obronnego Rzeczypospolitej.

egzamin maturalny w Formule
2023 z każdego przedmiotu
na każdym poziomie będzie
przeprowadzony na podstawie
wymagań
egzaminacyjnych
określonych w rozporządzeniu
Ministra Edukacji i Nauki.
Wszystkie szczegóły dotyczące
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są
dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najważniejsze infor-

macje o egzaminie maturalnym
przeprowadzanym w roku 2023
są dostępne w prezentacji na
stronie internetowej CKE. Od
12 do 23 grudnia 2022 r. CKE
udostępni kolejny pakiet materiałów do przeprowadzenia
testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania
uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego
w Formule 2023 z wszystkich
przedmiotów na wszystkich poziomach.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Uniwersytet Otwarty
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersyteckie zajęcia dla wszystkich!

KURSY JĘZYKOWE

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kursy języka ogółnego oraz specjalistycznego
kursy maturalne
kursy dla ósmoklasistów
konwersacje
zajecia indywidualne
różne poziomy zaawansowania
bardzo atrakcyjne ceny
certyfikowanie 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

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

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

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

Studia
podyplomowe
Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego
Zainwestuj w siebie. Zapisz się!

im. Jana Długosza w Częstochowie

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

Rekrutacja trwa!

Kilkadziesiąt kierunków
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, m.in.:
• Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu
• Bezpieczeństwo wewnętrzne
• Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
• Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja
osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
• Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy
i Terapii Logopedycznej
• Programowanie i bazy danych
• Tyflopedagogika

Czekamy na Ciebie!
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bulkownik burger

Bułkownik Burger - burgery 200 gr pysznej wołowin
Urozmaicone menu: znajdziecie tam zarówno klasyc
i bardziej szalone warianty oraz opcje vege, wszystko
w delikatnej bułce z dodatkiem dwóch sosów do wyb

paczka frytek

Paczka Frytek - Jeśli zlot food trucków to oczywiście
zabraknąć belgijskich frytek. Chrupiące z zewnątrz,
w środku. Do tego pyszne i niepowtarzalne belgijskie
Do tego oferujemy frytki z batatów.

los santos

Los Santos Bar jest food truckiem, serwującym kuchn
rodową. Właściciele, którzy są kucharzami od kilkuna
w jednym miejscu pasję do gotowania i podróży, a ich
marka, która istnieje od 2015r. Selekcja produktów o
o szczegóły to według nich klucz do sukcesu. Dania p
w tortillach (meksykańskie burrito wołowe, tajski wr
kiem, bądź jako dania jednogarnkowe w kubeczkach
czak tikka masala, meksykańskie chilli sin carne). Spr
koniecznie na ich FB, jakie menu zaserwują podczas w
szym mieście !

browar skrzat
Browar Skrzat powstał z zamiłowania do bajkowych postaci i pasji
do piwa. Założony przez jedną osobę, czyli Mateusza z małą pomocą
skrzatów ;) To właśnie te, niepozorne skrzaty pilnują całego procesu
produkcji piwa. Jednak pamiętajcie: niby małe skrzaty, ale i też psotne,
bo potrafią nieźle kopnąć. Z beer trucka będą serwowane takie piwa
jak IPA oraz APA. Piwa owocowe oraz owocowe w wersji kwaśnej. Nie
zabraknie też klasyków, czyli lagera i pszenicy.

browar nepomucen
Jesteśmy browarem rzemieślniczym z siedzibą w Szkaradowie.
Piwowarstwo to dla nas nieustający rozwój i poszukiwanie – każdego
dnia uczymy się czegoś nowego, co staramy się wykorzystać podczas
kolejnych warzeń. Chcemy, by każda następna warka była lepsza od
poprzedniej. Naszą ambicją jest szczycić się piwem na światowym
poziomie. Warzymy piwo, którego sami chcielibyśmy się napić i którym
z dumą chcemy dzielić się z innymi. Not just a beer. It’s the beer!

browar spoldzielczy
Browar Spółdzielczy powstał z pasji do piwa, morza i potrzeby zmiany.
Warzymy piwo w sposób tradycyjny w małym browarze w Pucku. Właścicielem browaru jest Spółdzielnia Socjalna DALBA.
To nie jest zwykłe miejsce pracy, to pasja. Większość pracowników spółdzielni to osoby, które nie miały szans na otwartym rynku pracy
z powodu swojej niepełnosprawności. Ich zaangażowanie i determinacja
sprawiają, że nasze piwo jest czymś wyjątkowym, spełnieniem marzeń
i szansą. To po prostu „Piwo, które warzy więcej”!

browar na jurze

Browar na Jurze to rodzinna firma położona w sercu Jury Krakowsko-Czę
stochowskiej, w której od 1997 roku pracuje już drugie pokolenie rodziny
Piątków. (…) Piwna rewolucja w naszym browarze zaczęła się od pierwszego piwa górnej fermentacji, a było nim Jurajskie Bursztynowe - uwarzone w 2007 roku, które produkujemy i z powodzeniem sprzedajemy do
dzisiaj. Obecnie warzymy piwa dolnej i górnej fermentacji, piwa bezalkoh
lowe oraz kwaśne.

browar perun

Browar rzemieślniczy PERUN jest jednym z owoców polskiej piwnej rewolucji. Warzymy piwa kraftowe o klasycznych recepturach, ale także ich
nowe odsłony, skierowane do wyjątkowo wymagających piwoszy, szukających nowych doznań i ciekawych smaków. Stawiamy na powtarzalność
warek. Oferujemy piwa najwyższej jakości, powstałe wyłącznie z naturalnych składników.

browar raciborz

Browar Zamkowy w Raciborzu posiada spośród wciąż działających
w Polsce browarów jedną z najstarszych tradycji warzenia piwa. Pierwsze
oficjalne wzmianki o browarze pochodzą aż z 1567 roku. Browar Zamkow
hołduje raciborskiej tradycji warzenia. Piwo, niezmiennie, powstaje tylko
z pełnowartościowych i naturalnych składników, a cały proces fermentac
odbywa się jak przed wiekami w otwartych kadziach. W skarpie zamkowego wzgórza piwo leżakuje przez okres minimum 4 tygodni do nawet
kilku miesięcy w zależności od stylu. W tym czasie nabiera swoich wyjątkowych walorów smakowych i zapachowych, a także w sposób naturalny
nasyca się dwutlenkiem węgla.
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slodka kraina
Słodka Kraina serwuje najlepsze słodkości takie jak:
lody włoskie, lody gałkowe, gofry, rurki z bitą śmietaną.
Na ochłodę pyszną granitę oraz shake’y. Dla smakoszy
serwujemy kawę oraz kawę mrożoną.

smak obfitosci
Smak Obfitości to autorski wege projekt. Sztandarowym produktem są duuuuuże pełnoziarniste rożki z
różnymi rodzajami farszu. Można je zjadać na gorąco
oraz na zimno. Na Festiwalu zaserwujemy również
rozgrzewającą zupę z czerwonej soczewicy z pomidorami, wędzoną paprykę z imbirem oraz jaglany pudding
kokosowo waniliowy z owocami i chabrem.

taco truck
Odkrywaj Meksyk razem z nami próbując niezwykle
aromatycznych, kolorowych, pysznych TACO.

PIĄTEK-NIEDZIELA, 9-11 WRZEŚNIA 2022

9

tortilla rocket’s
usa bbq
Tortilla Rocket’s USA BBQ - to zwijane tortille rodem
z texasu z grillowanym mięsem i pysznymi dodatkami.
Własny sos barbecue homemade dopełnia smaku.
Wybierz swoją ulubioną! Smacznego!

taurus street food
Taurus Street Food powstał dla największych żarłoków.
Hot Dogi z bułką 30 cm i grillowaną kiełbaską frankfurterką zaskoczą wszystkich Was bez wyjątku.

BAO BUNS TRUCK
Wyjątkowy Street Food w Waszym mieście! Tu zaczyna
się pasja i miłość do gotowania. Szanujemy produkt.
Udowadniamy, że jedzenie może być przygodą.
PULLED PORK od Bao Buns Truck przeniesie Cię
w klimat nowojorskiego street foodu.

browar pinta
piwo z zuka
Jak połączyć dwie odmienne pasje? My stworzyliśmy Browar
„Piwo z Żuka”.
W ten sposób udało nam się połaczyć to, co kochamy najbardziej - browarnictwo i motoryzację. Efektem są piwa wyróżniające się smakiem, jak i nazwą spośród innych piw, tj. Kwas
z Akumulatora, Diesel, Adblue, Lawendowy płyn hamulcowy,
Grejpfrutowe Beerygo , Etylina 94, Autovidol i oczywiście
Klasyczne Częstochowskie. W każde nasze nowe piwo wkładamy całe serce i umiejętności, aby spełnić Wasze oczekiwania. Zapraszamy na nasze stoisko abyście się przekonali, co
nowego dla Was uwarzyliśmy!

browar recraft
Browar ReCraft został założony przez pasjonatów piwa w
2013 roku na Górnym Śląsku. Warzymy nowofalowe style
piw jak i klasyczne, typu Bohemian Pilsner, Pszeniczne. Dysponujemy nowoczesną 4-naczyniową warzelnią o wybiciu
23hl. Do dyspozycji mamy 34 tanki leżakowe i stożkowe o
pojemności 40hl każdy. Posiadamy wirówkę dekantacyjną
oraz urządzenie do chmielenia typu HopGun. Piwo pasteryzujemy przepływowo w tzw. technologii Flash. Jesteśmy
uczestnikami wielu festiwali piwnych w Polsce i za granicą.
Nasze piwa były wielokrotnie nagradzane na konkursach
piwnych w Polsce i Europie. W 2016 roku nasz Mentor
(Porter Bałtycki) został wybrany najlepszym piwem w swej
kategorii w Polsce. Milkołak (Milkstout) w 2017 roku dostał
brązową gwiazdkę na największym i najbardziej prestiżowym
konkursie w Europie – European Beer Star.

WRezEL NIz PIWO
Od niemieckich klasyków, poprzez belgijskie piwa klasztorne, do nowofalowych wariacji, chmielonych najróżniejszymi odmianami chmielu pochodzącego z Ameryki, Nowej
Zelandii czy Australii.
Każdą butelką Wrężla dzielimy się z Tobą pasją i miłością
do piwa. Nie wierz nam na słowo – zamiast tego wyrusz
wspólnie z nami w drogę, którą Wrężel pokonuje codziennie
od procesu warzenia, aż do spotkania z Tobą.

Nasi kolejni bohaterowie to prawdziwi podróżnicy - jako pierwsi reprezentanci polskiego browara pojechali warzyć piwa za granicę. Odwiedzili
między innymi Irlandię, Francję, Japonię, Brazylię i Włochy. Wiecie o kim
mowa? O reprezentantach browaru Pinta. - Korzystamy z doświadczeń,
które przez lata zdobywaliśmy jako piwowarzy domowi, organizatorzy
festiwali i konkursów piwa, autorzy artykułów i książek na temat piwowarstwa. Uwielbiamy podróże - nawet w te najdalsze zawsze zabieramy
PINTĘ. I zawsze przywozimy ogromną ilość inspiracji, którymi dzielimy
się z Wami - podkreślają.

ERL Bräu
ERL Bräu to browar wiejski z Dolnej Bawarii, który istnieje od 22 marca
1871 roku i jest własnością rodziny Erl od sześciu pokoleń. W browarze
warzonych jest 14 rodzajów piwa, w tym cztery lżejsze piwa o zawartości
alkoholu od 0,5% do 2,8%. Browar ERL był wielokrotnie nagradzany m.in:
podwójnym złotem w 2016 roku dla naszego Erlkönig Festbier i IMPERATORA (osiągnęliśmy najlepszy wynik bawarski i niemiecki oraz jeden
z najlepszych na świecie). W 2018 roku nasz Erlkönig IMPERATOR z powodzeniem obronił swój złoty medal, a nasz smaczny Erlkönig Hell został
nagrodzony jako jedno z trzech najlepszych piw jasnych spośród ponad
100 konkurentów! Zapraszamy do nas na prawdziwe bawarskie klasyki.

browar wasosz
Browar w Wąsoszu powstał w roku 1994 jako jedna z pierwszych
współczesnych małych warzelni w Polsce. Po kilku latach przerwy
w produkcji został wskrzeszony w czerwcu 2014 roku. Dzięki pracy
wielu osób, w tym sporej części starej załogi, wrócił do pełni mocy
produkcyjnych oraz przeszedł już pierwsze rozbudowy.

rzeka piwa
Rzeka Piwa to bydgoski browar rzemieślniczy działający na rynku już
blisko 5 lat. W ofercie mamy zarówno klasyczne style (pils, hefeweizen,
dry stout), jak i piwa nowofalowe (owocowe, mocno chmielone, leżakowane w beczkach). Bardzo lubimy pojawiać się na różnych imprezach i
festiwalach, głównie lokalnych, ale są też takie miasta jak właśnie Częstochowa, których staramy się nie odpuszczać - pomimo sporej odległości :)
Nasze piwa polejemy Wam już po raz 3 i jesteśmy pewni, że
będzie co najmniej tak świetnie, jak w zeszłym roku. Do zobaczenia!
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zdrowie
Trwają zapisy

Porady

Domowe sposoby na przeziębienie MOSiR zaprasza na kurs
Gdy złapie nas przeziębienie,
oczywiście w pierwszej kolejności powinniśmy się zgłosić do
lekarza, który przekaże nam odpowiednie zalecenia. Możemy
się jednak dodatkowo wspomóc
sprawdzonymi, domowymi sposobami na przeziębienie, które
od lat są stosowane w medycynie naturalnej.
Herbata z imbirem, miodem
lub malinami
Gorąca herbata z imbirem lub
dodatkiem soku malinowego czy
też miodu to doskonały sposób
na rozgrzanie się, kiedy podczas przeziębienia odczuwamy
zmęczenie i zimno. Imbir ma
właściwości
przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, działa wykrztuśnie,
rozrzedza wydzielinę w drogach

oddechowych, ma też właściwości przeciwwymiotne i oczywiście rozgrzewa. Maliny także
mają działanie przeciwgorączkowe. To także skarbnica cennych
witamin i minerałów, takich jak
witamina C i E (naturalne antyoksydanty), witaminy z grupy B:
B1, B2, B6, kwas foliowy, potas,
wapń, fosfor, magnez, żelazo.
Miód z kolei wzmacnia organizm,
działa antybakteryjnie, wspomaga leczenie przeziębienia,
przyspiesza gojenie ran, może
obniżać ciśnienie, wpływa na metabolizm komórkowy i układowy.
Maści rozgrzewające
Jeśli używamy takiej maści,
powinna koniecznie zawierać
ekstrakt z eukaliptusa, mentolu,
tymianku lub kamfory. Maść
można wcierać w klatkę piersiową

lub plecy, a także wdychać unoszące się nad nią lecznicze opary.
W ten sposób łagodzi się objawy
nieżytu nosa i kaszlu.
Mleko z miodem lub czosnkiem
Do przygotowania tego napoju na przeziębienie polecamy
użycie miodu lipowego, który
ma właściwości przeciwgorączkowe i wykrztuśne. Objawy przeziębienia złagodzi także miód
akacjowy. W stanach zapalnych
dróg oddechowych dobrym wyborem jest również miód rzepakowy i wrzosowy. Czosnek
z kolei wzmacnia odporność i pomaga w walce z przeziębieniem
oraz grypą. Znaczenie ma tutaj
między innymi zawarta w nim
witamina C, która odpowiada
za prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego.

Dieta a cera

Spożywasz za dużo cukru?
Możesz mieć te objawy
Często mówi się, że nasza
twarz to swojego rodzaju
mapa zdrowia. Niektóre
zmiany na twarzy mogą występować jako objaw choroby lub
niewłaściwej diety. Jednym
z produktów, który bardzo niekorzystnie wpływa na cerę jest
cukier. Spożywanie go w nadmiarze może odbijać się nie
tylko na naszym samopoczuciu, ale także na naszym
wyglądzie.
Cukier nie znajduje się jedynie
w słodyczach lub innych przekąskach. Jeżeli poddamy analizie
etykiety spożywanych przez nas
produktów, okaże się, że cukier
jest właściwie wszechobecny.
Jeżeli chcemy zadbać o zdrowie
i wygląd, zdecydowanie powinniśmy go ograniczyć. Warto unikać
więc białego pieczywa, makaronów, słodkich napojów, a przede
wszystkim produktów wysoko
przetworzonych. Dlaczego to takie
ważne? Poza szeregiem chorób, do
których przyczynia się nadmierne
spożywanie cukru, cierpi na tym
nasza uroda.

Oto alarmujące objawy, które
mogą być widoczne na twarzy:
– sucha i szorstka skóra
– wypryski i trądzik
– cienie i opuchlizna pod oczami
– przerzedzone brwi
– brak kolorytu, poszarzała
skóra
– zmiana owalu twarzy
– zmarszczki
– nasilenie objawów chorób
dermatologicznych
– rozszerzone pory

Według Światowej Organizacji
Zdrowia spożycie cukru nie powinno przekraczać 10% wartości
energetycznej codziennej diety.
W praktyce oznacza to, iż osoba
dorosła, mało aktywna nie powinna spożywać więcej niż 56 g
cukrów wolnych (1 łyżeczka od
herbaty to około 5 g), czyli pochodzących z cukiernicy, dodawanych przez producenta oraz
cukrów naturalnych występujących w miodzie, sokach owocowych, koncentratach soków.

Jak cukier wpływa na nasze
zdrowie?
Cukier dodawany do żywności
zwiększa ryzyko otyłości i cukrzycy, a także niekorzystnie
wpływa na inne czynniki ryzyka
chorób sercowo-naczyniowych.
Dieta bogata w cukier wywołuje
zaburzenia lipidowe (głównie
podnosi stężenie trójglicerydów
i obniża stężenie cholesterolu
HDL), upośledza tolerancję glukozy, zwiększa insulinooporność,
zwiększa stężenie kwasu moczowego, zmienia funkcjonowanie
płytek krwi. Ocenia się, że nadmierne spożycie cukru może trzykrotnie zwiększać ryzyko zgonu
z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Ostatnio podkreśla
się także, że dużym zagrożeniem
dla stanu zdrowia populacji jest
narastanie spożycia słodkich napojów gazowanych i niegazowanych. Jest to istotne źródło kalorii
w diecie, co z kolei prowadzi do
przyrostu masy ciała i chorób
z tym związanych. Wśród poważnych zagrożeń dużego spożycia
cukru wymieniane są również nowotwory, takie jak rak trzustki czy
rak jelita grubego.
■ opracowanie kolumny: Paula Nogaj

pływania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjmuje zapisy
chętnych do udziału w kursie
pływania. Zajęcia rozpoczną
się 24 września.
Kurs będzie prowadzony na pływalni krytej ,,Sienkiewicz Częstochowa” przy al. NMP 56 dwa razy
w tygodniu (soboty i niedziele)
i będzie obejmował 10 godzin
lekcyjnych. Zajęcia odbędą się
w grupach dziesięcioosobowych.
Minimalny wiek uczestników to
7 lat. Zapisy i wpłaty za uczest-

nictwo przyjmowane są w kasie
pływalni. Koszt to 270 zł. Więcej
informacji można uzyskać pod nr
tel. 34 393 00 64.
Harmonogram kursu:
24.09, 25.09, 1.10, 2.10, 8.10,
9.10,15.10, 16.10, 22.10, 23.10.
Odrębne grupy wiekowe:
- godz. 8:10 dorośli,
- godz. 8:55 dzieci młodsze
(podstawy)
- godz. 9:40 dzieci starsze
(doskonalenie)

Bezpłatne badania

Mammobus po raz kolejny
pojawi się w Częstochowie
Bezpłatne badania mammograficzne będzie można
wykonać w Częstochowie 21
i 22 września. Organizatorzy
zapraszają panie w wieku
50-69 lat. Akcja realizowana
jest przez LUXMED.
Do bezpłatnego badania są
uprawnione kobiety w wieku 50-69
lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także:
• nie miały wykonanej mammografii w ramach programu w ciągu
ostatnich 24 miesięcy,
• lub są w grupie ryzyka i w roku
poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania
ponownej mammografii po upływie
12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie dostępna w pobliżu
marketu Auchan przy ul. Focha 7:
- 21 września, w godzinach 10-16
- 22 września, w godzinach 9-15
Luxmed prosi o wcześniejszą
rejestrację pod nr tel. 58 666 24
44 lub na stronie z formularzem.
W celu weryfikacji uprawnień do
badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować
dowód osobisty. Na samo badanie
należy zabrać ze sobą zdjęcia
z poprzednich mammografii. Zainteresowane osoby, zarówno
podczas rejestracji, jak i samego
badania, proszone są o stosowanie maseczek.

wywiad
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Tam dzieje się magia

Studio Lunar Art & Tattoo - największe
studio tatuażu w Częstochowie
Tatuaż to dzieło sztuki, które
najczęściej trwale staje się integralną częścią czyjegoś ciała.
Dlatego ważne jest, aby został
on zrobiony dobrze i bezpiecznie. W Częstochowie
powstało największe profesjonalne studio tatuażu „Studio
Lunar Art & Tattoo” - rozmawiamy z jego właścicielką,
Aleksandrą Gołąbek.
Teresa Szajer: Zacznijmy od początku, od kiedy pani prowadzi
studio tatuażu?

Olga Gołąbek: Ponieważ studio
tatuażu prowadzę od roku, stwierdziłam, że czas na zmiany. Długo
szukałam miejsca, które będzie
ładne i oryginalne. Gdy zobaczyłam ten lokal, wiedziałam, że to
jest to, czego szukam. Połączyłam
więc bardzo nowoczesny wystrój
z historią. To studio jest dużo
większe i bardziej komfortowe
dla klientów niż poprzednie, lokalizacja w Alejach jest bardziej dogodna dla klientów. Jeżeli chodzi
o sam lokal, mamy tutaj główną
salę, która ma zabytkowy charakter i pewnego rodzaju magię.
Na tej sali dziarają doświadczeni
tatuatorzy. Jest też druga sala,
znacznie mniejsza, gdzie dziarają
uczniowie, którzy są bardzo zdolni.
TS: Ile osób wykonuje w tym salonie tatuaże?

OG: Aktualnie mamy czterech tattuatorów doświadczonych i trzech
uczniów. Mamy również dwa stanowiska, dla gości — tatuatorów,
których zapraszamy z innych
miast. Współpracujemy na tej zasadzie z wieloma salonami tatuażu
w Polsce. Artyści przyjeżdżają tutaj,
później oni zapraszają nas — taka

wymiana i promocja salonów. Wizyta trwa zazwyczaj kilka dni - musimy wówczas zapewnić naszym
gościom klientów. W ten sposób
oni zyskują nowych klientów, a my
reklamę. Na naszym polskim podwórku, jeżeli chodzi o tatuaże
mamy wielu znakomitych artystów.
W dużej mierze wykonują prace
w określonym stylu, lecz znajdą się
również tatuatorzy, którzy wymykają się z góry określonym ramom
i tworzą coś autorskiego.
TS: Jak to jest w Waszym studiu tatuażu? Jakie tatuaże wykonujecie?

OG: Przede wszystkim pamiętajmy, że zrobiony raz tatuaż to
jedna z niewielu pamiątek, która
pozostaje nam na całe życie,
warto więc zgłosić się do profesjonalnego studia, aby wykonać
go najlepiej jak to możliwe i w bezpiecznych warunkach. Każdy tatuażysta, który dziara w naszym
studiu ma inny styl i tak na przykład mój styl to delikatna rysunkowa kreska, można powiedzieć
graficzna, czy ilustracyjna. Takie
projekty lubię robić i robię najczęściej. Obecnie zaczęłam uderzać w realizm. Są również u nas
tatuatorzy, którzy robią mroczne
wzory, jest też Natalka, która idzie
w styl rycinowy czy Albert, który
robi tatuaże oldschoolowe. Każdy
jest od czegoś innego. Dla nas
bezwzględnym priorytetem jest
satysfakcja klienta, a także jego
zdrowie. Oczywiście w naszym
salonie można wykonać zarówno
indywidualny, niepowtarzalny tatuaż, jak i skorzystać z gotowych
szablonów.
TS: Jeżeli przyjdzie klient niezdecydowany i nie wie, jaki tatuaż wybrać ....

OG: Tatuaż jest bardzo ważną decyzją w życiu. Wprawdzie jest
możliwość zlikwidowania tatuażu,
jednak tej decyzji powinna towarzyszyć pełną świadomość i dlatego
nie należy podejmować jej w pośpiechu. Nasz wykwalifikowany
zespół po rozmowie doradzi i spełnimy każde tatuażowe marzenie.
TS: Przejdźmy do konkretów. Polacy najczęściej robią sobie tatuaże w wieku 25-34 lata (16 proc.).
Kolejne 12 proc. to osoby w wieku
35-44 lata, następnie młodzi od
18 do 24 lat, (9 proc.). Pozostałe
grupy wiekowe oscylują w okolicy
2 procent. Czy więcej tatuaży
w Częstochowie wykonują dziewczyny, czy panowie?

OG: Zdecydowanie więcej dziewczyny, są odważniejsze i zdeterminowane, wiedzą czego chcą oraz
są bardziej odporne na ból. Oczywiście panów również nie brakuje.
Każdy, kto zrobił jeden tatuaż —
wraca. To taka magia.
TS: Najdziwniejsze miejsce,gdzie
robiła pani tatuaż...

OG: Całkiem niedawno tatuowałam dziewczynie wnętrze
wargi. Jeżeli chodzi o mężczyzn.
to panowie nie są zbyt finezyjni.
Wszystko bardzo tradycyjnie - tatuaż na ręce, nodze, torsie lub po
prostu na plecach. Panowie nie
przywiązują wagi do miejsca, raczej zwracają uwagę, aby był widoczny i dobrze wyeksponowany.
TS: To, że dzisiaj uważamy swój
tatuaż za dzieło sztuki czy wyraz swojej osobowości, nie musi
przetrwać próby czasu. Co jak
w przyszłości stwierdzimy, że to
był błąd młodości, o którym
chcemy zapomnieć?

Olga Gołąbek
OG: Na szczęście od wielu lat mamy
możliwość laserowego usuwania
tatuażu, który cechuje się nie tylko
wysoką skutecznością, lecz również bezpieczeństwem. Należy
pamiętać jednak, że każdy tatuaż
jest inny, więc powodzenie zabiegu
zależy od wielu czynników. Można
również przekształcić lub zakryć
ten stary tatuaż. Dlatego przed
wykonaniem każdego tatuażu
rozmawiamy, chcemy, aby każdy
tatuaż był w pełni przemyślaną
decyzją oraz został wykonany dokładnie zgodnie z oczekiwaniami.
TS: Nie jest to typowe, aby
dziewczyna prowadziła salon
tatuażu...

OG: Przede wszystkim jestem artystką, myślę, że ta ścieżka mnie
tutaj doprowadziła. Przez całe
życie kształciłam się, rysowałam,
malowałam obrazy i przyszedł
czas, gdy zaczęłam się zastanawiać, jak zacząć zarabiać . Nie
mając znanego nazwiska trudno
zaistnieć i sprzedawać obrazy za

Studio Lunar Art & Tattoo

Teresa Szajer: Makijaż permanentny brwi cieszy się wielkim
zainteresowaniem klientek?

Julia Radziejowska: To prawda!
Technika ombre, czyli cieniowanie brwi znacznie różni się od

JR: Zabieg makijażu permanentnego brwi ombre zaczyna się od
rysunku wstępnego. Linergistka
na początku wyznacza nowy
kształt brwi kredką kosmetyczną.
Po zaakceptowaniu rysunku oraz
koloru barwników przez klientkę
zaczyna się pigmentacja brwi.
W zależności od typu urody linergistka dobiera odpowiednie
barwniki i metodę cieniowania.
Następnie wprowadza pigment

OG: Staram się, ale niestety mam
coraz mniej czasu. Jak zacznę,
jeden obraz maluję pół roku. Moje
stary obrazy oraz obrazy moich kolegów tatuażystów będzie można
obejrzeć w salonie już niedługo.
TS: Gdzie możemy się dowiedzieć o promocjach i waszej
ofercie?

OG: Przede wszystkim z naszego
Instagrama - jest to najbardziej
aktywne źródło informacji. Tam
na bieżąco wrzucamy informacje
o tym, co robimy. Zapraszam serdecznie do śledzenia naszych mediów społecznościowych.

TS: Jeżeli nie jesteśmy zdecydowane na tak długie czekanie na
efekt, a jednak zależy nam, żeby
nasze brwi były idealne, co pani
może zaproponować klientkom,
czy np. hennę pudrową ?

klasycznej pigmentacji - jest to
bardziej subtelne i delikatnie je
podkreśla. Nie są one jednolite,
ale wycieniowane tak, by do złudzenia przypominały naturalne
brwi. Brew wykonana tą techniką
jest jaśniejsza u nasady, a bardziej
nasycona przy końcówce.
TS: Brwi ombre – jak wygląda
zabieg?

TS: Czy dalej pani maluje i rysuje?

stępuje prawidłowe osadzenie się
pigmentu. Sam makijaż utrzymuje
się około 12-18 miesięcy, po tym
czasie zalecane jest odświeżenie
pigmentacji.

Makijaż permanentny
czy henna pudrowa?

Brwi podkreślają urodę
każdej kobiety. Idealnie opracowany
łuk
brwiowy
o odpowiedniej długości, szerokości i kolorze sprawia, że
jest ona bardziej wyraźna
i jednocześnie podkreśli kolor
oczu. Nie zapominajmy również o wygodzie - nie musimy
codziennie tracić czasu na
makijaż brwi. Na ten temat
rozmawiamy ze specjalistką
od brwi Julią Radziejowską,
z której usług można skorzystać w salonie Lunar Art &
Tattoo.

adekwatne pieniądze do włożonego wysiłku. Zaczęłam więc robić
dziary, które zresztą od zawsze
mnie interesowały. Sama mam
sporo tatuaży, tak mi się to spodobało, że po kilku latach doszłam
do tego, aby założyć swój salon
tatuażu.

Julia Radziejowska
odpowiednią techniką do skóry
za pomocą jednorazowych igieł.
Skóra podczas zabiegu znieczulana jest specjalnym preparatem
na bazie lidokainy. Dlatego też
konieczna jest druga wizyta,
która służy wzmocnieniu efektu
i uzupełnieniu makijażu po wyłuszczeniu się naskórka. Zabieg
trwa od trzech do czterech godzin.
TS: Jak długo utrzymuje się makijaż permanentny?

JR: Brwi permanentne zachowują

swój kształt i kolor przez około
półtora roku. Natomiast po roku
należy się liczyć się z koniecznością uzupełnienia barwnika podczas przynajmniej jednej wizyty
korygującej. Warto też pamiętać,
że trwałość makijażu zależy od
wielu czynników, bardzo indywidualnych predyspozycji. Ogólnie
można przyjąć, że w przeciągu
7-14 dni po zabiegu skóra się
złuszcza. Sama skóra potrzebuje
jednak około 4-6 tygodni na pełną
regenerację, podczas którego na-

JR: Oczywiście, jest to bardzo
dobre rozwiązanie. Henna pudrowa na brwi to same korzyści!
Przede wszystkim nie niszczy
włosków, ponieważ nie wymaga
użycia wody utlenionej. Zabieg
łączy w sobie koloryzację z pielęgnacją, dzięki czemu włoski
stają się błyszczące i odżywione.
Pudrowa
stylizacja
pozwala
również wypełnić ubytki w miejscach, w których brwi są rzadkie,
ponieważ barwi także skórę. Pudrowa henna jest widoczna na
skórze do 14 dni, natomiast na
włoskach nawet przez 6 tygodni.
Dzięki temu można cieszyć się
pięknymi brwiami przez dłuższy
czas!
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KMP Częstochowa

Pod koniec sierpnia
mł. asp. Mateusz
Kusiak i sierż. szt.
Marcin
Mędrek
uratowali 13-letnią
dziewczynkę, która
wyszła ze swojego
domu z myślami samobójczymi.
Nastolatka ukryła
się w zaroślach na
Północy i tam raniła się ostrym
narzędziem, które miała przy
sobie. Dzięki szybkiej interwencji
policjantów
z częstochowskiej drogówki
13-latka nas czas trafiła pod
opiekę specjalistów.
– Zawsze, gdy w grę wchodzi
ludzkie życie, policjanci mobilizują siły, by zapobiec tragedii. Tak
też było pod koniec sierpnia, gdy
częstochowska policja została zawiadomiona o zaginięciu 13-latki,
która wyszła z domu z myślami
samobójczymi. Według zgło-

zdj. KMP Cz-wa

Gdyby nie policjanci,
doszłoby do tragedii

szenia dziewczynka miała przy
sobie posiadać niebezpieczne
narzędzie. Nie było czasu do stracenia. W poszukiwaniach brali
udział nie tylko policjanci z prewencji, ale również z częstochowskiej drogówki. Mł. asp. Mateusz
Kusiak i sierż. szt. Marcin Mędrek
z częstochowskiej grupy SPEED
najszybciej namierzyli ukrywającą się w zaroślach 13-latkę.
Dziewczynka posiadała zranienia
i byłą bardzo zdenerwowana, dlatego liczyła się każda sekunda.
Dzięki szybkiej i sprawnie prze-

prowadzonej interwencji, w porę
trafiła pod opiekę lekarzy – poinformowała Komenda Miejska
Policji w Częstochowie i zaapelowała - Bardzo często osoby
planujące popełnić samobójstwo,
wcześniej dają sygnały ostrzegawcze. Nie ignorujmy cichego
wołania o pomoc. Dajmy im odczuć, że w tej trudnej sytuacji
nie są same. Bądźmy empatyczni.
Szczera rozmowa i pomoc specjalisty może uratować takiej osobie
życie.
Wykaz telefonów, gdzie osoby
mogą otrzymać specjalistyczne
wsparcie i pomoc:
O Centrum Wsparcia dla Osób
Dorosłych w Kryzysie Psychicznym dla dorosłych:
800 702 222.
O Telefon zaufania dla dorosłych:
116 123.
O Telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży: 116 111.
O Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka:
800 121 212.
O Ogólnopolski telefon dla ofiar
przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002.
O W sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia należy dzwonić pod
numer alarmowy 112.

Był poszukiwany listem gończym

W mieszkaniu miał prawie
3 tys. działek dilerskich
Prawie 3 tysiące działek dilerskich marihuany, amfetaminy
i metamfetaminy znaleziono
w mieszkaniu, w którym
ukrywał się 24-letni mieszkaniec Częstochowy. Mężczyzna
był poszukiwany listem gończym. Został wytropiony przez
policjantów z “szóstki” przy
wsparciu kryminalnych z częstochowskiej komendy i trafi
teraz za kratki na 1,5 roku. Ponadto grozi mu jeszcze 10 lat
więzienia.

W ubiegłym tygodniu policjanci
z szóstego komisariatu wpadli na
trop ukrywającego się mężczyzny,
poszukiwanego listem gończym.
– Na miejsce, gdzie przebywał,
przyjechali wraz z kryminalnymi
z komendy miejskiej. 24-latek,
widząc za drzwiami policjantów,
chciał pozbyć się narkotyków
i zaczął wyrzucać je przez okno.
Policjanci dostali się do mieszkania i zatrzymali mężczyznę
oraz zabezpieczyli narkotyki
o czarnorynkowej wartości blisko

Komisariat Policji w Kłomnicach

Mundurowi otrzymali
nowoczesny sprzęt do
wstępnej kontroli stanu
trzeźwości
Policjanci z Kłomnic otrzymali
nowoczesny sprzęt służący do
wstępnej kontroli stanu trzeźwości. Zakup urządzenia był
możliwy dzięki środkom przekazanym
przez
gminę
Kłomnice. Alkomat działa na
zasadzie analizy próbki wydychanego powietrza i pozwala
szybko sprawdzić trzeźwość
kierującego co znacznie pozwala zwiększyć efektywność
działań policjantów w walce
z nietrzeźwymi uczestnikami
ruchu drogowego.
W piątek, 2 września 2022
roku odbyło się przekazanie dla
Komisariatu Policji w Kłomnicach urządzenia do szybkiego
przesiewowego badania stanu
trzeźwości typu Alcoblow. Jest
to bezustnikowy miernik wykorzystywany do wstępnej kontroli
stanu trzeźwości. Aby wykonać
wstępne badanie alkomat nie
wymaga kontaktu z kontrolowanym kierującym. Pozytywny
wynik badania sygnalizowany
jest za pomocą czerwonej diody.
W takim przypadku wykonywane
jest kolejne badanie za pomocą
alkomatu z ustnikiem. Dzięki

Alcoblow badanie trwa jedynie
kilka sekund, a kierowcy nie będą
musieli z niecierpliwością czekać
na jego wynik. Pozyskany przez
stróżów prawa nowoczesny
sprzęt pozwoli jeszcze skuteczniej eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących i przyczyni się
do poprawy bezpieczeństwa na
naszych drogach.
Nowoczesny
sprzęt
zakupiony został przez Urząd Gminy
w Kłomnicach, dzięki przychylnej
decyzji radnych i włodarzy.
Oficjalnego przekazania urządzenia dokonali Wójt Gminy
w Kłomnicach Piotr Juszczyk
oraz Sekretarz Urzędu Gminy
w Kłomnicach Pani Bożena Lara.
Zostało ono przekazane na ręce
Komendanta Komisariatu Policji
w Kłomnicach nadkomisarza
Krzysztofa Trzaskacza oraz
Kierownika Ogniwa Prewencji
aspiranta sztabowego Radosława Kota. Zakup alkomatu był
możliwy dzięki środkom finansowym przekazanym z budżetu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłomnicach.

zdj. KMP Cz-wa

50 tysięcy złotych. Zabezpieczyli
również gotówkę w kwocie 7 tysięcy złotych, które przestępca
zdążył zarobić na handlu narkotykami. Poszukiwany recydywista
na 1,5 roku trafił do więzienia.
Teraz, za posiadanie i handel narkotykami, grozi mu kolejne 10 lat
odsiadki – informuje KMP w Częstochowie.

Lutrowskie

Czołowe zderzenie
motocykla z mercedesem
40-letni motocyklista z nieustalonych na tę chwilę
przyczyn na łuku drogi przejechał przez oś jezdni, po czym
czołowo zderzył się z jadącym
z przeciwka mercedesem. Motocyklista z poważnymi
obrażeniami został przetransportowany
do
jednego
z częstochowskich szpitali.
Kłobuccy kryminalni wyjaśniają przyczyny i okoliczności
tego wypadku, do którego doszło 3 września w miejscowości
Lutrowskie w gminie Krzepice.
Około godziny 10:35 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia motocyklisty
z samochodem osobowym, do
którego doszło w miejscowości
Lutrowskie w gminie Krzepice.

– Na miejsce skierowano mundurowych z kłobuckiej drogówki,
którzy wstępnie ustalili, że kierujący motocyklem suzuki, 40-letni
mieszkaniec województwa opolskiego, jadąc w kierunku Olesna,
z nieustalonych na tą chwilę przyczyn, na łuku drogi przejechał
przez oś jezdni, po czym zderzył
się czołowo z jadącym z przeciwka mercedesem. Samochodem
kierowała 69-letnia mieszkanka
powiatu kłobuckiego. Kobieta
w chwili zdarzenia była trzeźwa,
na skutek zdarzenia nie odniosła
obrażeń ciała. Motocyklista
z poważnymi obrażeniami został
zabrany do częstochowskiego
szpitala, jego stan trzeźwości
zostanie ustalony na podstawie
analizy pobranej krwi. Dokładne
okoliczności tego zdarzenia będą

zdj. KPP Kłobuck

wyjaśniane przez kłobuckich kryminalnych, którzy w toczącym
się postępowaniu między innymi
skorzystają z opinii biegłego
z zakresu rekonstrukcji przebiegów wypadków drogowych.
Sprawę nadzoruje Prokuratura
Rejonowa w Częstochowie – informuje oficer prasowy KPP
Kłobuck. Mundurowi apelują do
wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów.
Przypominają także, że motocykliści również są niechronionymi
uczestnikami ruchu drogowego
i w przypadku zderzenia motocykla i samochodu, to kierowca
jednośladu ma mniejsze szanse
na wyjście ze zdarzenia bez
uszczerbku na zdrowiu.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

motoryzacja
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Nowe przepisy

Koniec z kartami pojazdu
i nalepkami kontrolnymi
4 września 2022 r. września weszły
w życie przepisy, dzięki którym
wydawanie karty pojazdu i nalepki
kontrolnej nie będzie konieczne.
Wszystko dlatego, że organy rejestrujące pojazdy oraz organy
kontroli ruchu drogowego mają
dostęp do centralnej ewidencji pojazdów.
Taką
możliwość
wprowadziła opracowana przez
Ministerstwo Infrastruktury i byłe
Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Także właściciel, dzięki
aplikacji mPojazd, może sprawdzić
historię pojazdu on-line.
W urzędzie nie będą już wydawane
karty pojazdu i nalepki kontrolne,
dzięki czemu właściciele zaoszczędzą 94,50 zł podczas rejestracji
pojazdu np. sprowadzonego z zagranicy. Karty pojazdów obowiązywały
od 1999 roku. Nowelizacja ustawy
Prawo o ruchu drogowym zniosła
także obowiązek posiadania nalepki kontrolnej, która musiała być
umieszczana na szybie samochodu.
Wszyscy, którzy posiadają kartę
pojazdu, mogą zostawić ją sobie na
pamiątkę lub zwrócić do Wydziału
Spraw Obywatelskich UM. To samo
dotyczy nalepek kontrolnych - nie
będą już wydawane ani nie będzie
obowiązku ich umieszczania na
przedniej szybie pojazdu. Nie będzie wydawany również wtórnik
nalepki kontrolnej.
Właściciel pojazdu może za-

chować nalepkę na szybie albo ją
usunąć. Dzięki zmianie tych przepisów właściciele pojazdów zaoszczędzą pieniądze np. podczas
rejestracji pojazdu sprowadzonego
z zagranicy w sumie 94,50 zł (karta
pojazdu 75 zł, nalepka kontrolna
18,50 zł, opłata ewidencyjna 1 zł),
a w przypadku rejestracji pojazdu
wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i bez zachowania dotychczasowych
tablic rejestracyjnych 19 zł (nalepka
kontrolna 18,50 zł, opłata ewidencyjna 0,50 zł).
- Dzięki tym zmianom sukcesywnie
zmniejszają się też obciążenia finansowe, które każdy właściciel ponosi
przy rejestracji pojazdu. Dotychczas
wprowadziliśmy szereg ułatwień,
które powodują m.in., że nie trzeba
już wymieniać dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na
pieczątki z badania technicznego,
nie ma konieczności wożenia ze sobą
dokumentu prawa jazdy i dowodu
rejestracyjnego, a pojazd można zarejestrować w miejscu czasowego
zamieszkania. Dodatkowo oszczędzimy, jeśli nie będziemy zmieniać
po zakupie samochodu dotychczasowych tablic rejestracyjnych,
a formalności związane z rejestracją nowego samochodu, motoroweru lub przyczepy załatwi za
nas salon sprzedaży autoryzowany
przez producenta – powiedział
minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.
■ Paula Nogaj

Wybrane samochody na dzień 9 września 2022
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

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

209.900 zł

62.900 zł

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

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

129.900 zł

139.900 zł

VOLVO XC60
2.0 D, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

137.900 zł

188.900 zł

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

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

43.900 zł

77.900 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
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
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 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
OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT



43.900 zł

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


3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT

75.900 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł
PEUGEOT 5008 1.6 E, rok prod. 2011, 

15.800 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

SMART MCC 0.6 E, rok prod. 2002,

6.800 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006,

16.700 zł

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

72.500 zł

VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2020, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT 
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006, 

169.900 zł
7.500 zł
12.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

71.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

17.900 zł

VW TOURAN 2.0 D, rok prod., 2006, 7-os., 

12.900 zł

14

ogłoszenia

PIĄTEK-NIEDZIELA, 9-11 WRZEŚNIA 2022

SPRZEDAM
● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015
● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015
● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529
● Boks w supermarkecie w centrum, prosperujący (5 m²),
tel. 881 205 052
● Duralex - komplet na 18 osób
(200 części) - 250 zł.
Tel. 514 277 061

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723
● Koła do Opla 15 na stalowych
felgach, tel. 501 608 730

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

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

● Materace samopompujące 2
szt. Tel. 792 017 815

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

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

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

● Odtwarzacz MANTA DVD-007
EMPEROR 2 z karaoke (pilot,
mikrofon w zestawie), w bdb
stanie, 40 zł. Tel. 794 239 418

● Dzwi harmonijkowe.
Tel. 501 109 822

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

● Dzwi pokojowe białe z szybkami. Tel. 501 109 822

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

● Drzwi wewnętrzne białe 80 bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt.
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.
Tel. 509 024 239
● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015
● Garaż murowany na ul. Prusa.
Tel. 502 119 234

w internecie wpisać słowo
„Vitberg”, wskazania do terapii:
bóle kręgosłupa i karku,
skurcze łydek i inne.
Tel: 514 621 011

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

● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

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

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

● Materac masujący rehabilitacyjny Enabiol” prod. niemieckiej.
Podstawowe informacje:

O Wynajmę budynek 500 m²,

media, siła, pomieszczenia
socjalne handlowo biurowo
usługowe przy drodze krajowej 46 za cenę 20 zł netto.
Tel. 601 545 890
● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717
● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304
● Orteze typu Rehab na kolano,
cena 80 zł. Tel. 517 638 847

OBWIESZCZENIE

STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176 t.j.) oraz
art. 10 § 1; art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.07.2022r. na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kusięta, druga linia zabudowy”
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Kusięta; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid.: 863/6 k.m.5; 862/7 k.m.5; 861/7
k.m.5; 860/9 k.m.5; 859/17 k.m.5; 859/20 k.m.5; 858/4 k.m.5; 857/11 k.m.5; 857/17 k.m.5;
857/14 k.m.5; 856/4 k.m.5; 855/4 k.m.5; 854/13 k.m.5; 854/18 k.m.5; 854/15 k.m.5; 853/6
k.m.5; 852/2 k.m.5; 851/2 k.m.5; 849/6 k.m.5; 848/7 k.m.5; 848/4 k.m.5; 847/4 k.m.5; 846/5
k.m.5; 845/4 k.m.5.
Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia w całości na rzecz Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:
obręb ewid. Kusięta; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid.: 862/7 k.m.5, 845/4 k.m.5.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony
mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181
● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066
● 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

● Suknia ślubna w roz. 38,
tel. 508 173 008
● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan
b. dobry. Tel. 792 017 815
● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955
● Toaleta kompaktowa, używana,
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, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 560 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy

i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969
● Malowanie obrazów,
szkicowanie. Tel. 667 499 164
● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
● Przyjmę lub kupię klatkę dla
chomika (dość dużą).
Tel. 667 499 164
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164
● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015
● Przyjmę zużyte telefony komórkowe, tel. 667 499 164
● Samotny mężczyzna 55 lat po
rozwodzie pozna kobietę, chętnie puszystą, do zamieszkania
razem. Tel. 519 453 121
● Trening pamięci, uwagi,
myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587
● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
● Mężczyzna lat 46 podejmie
pracę jako tokarz - ślusarz,
tel. 694 200 794
● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

sport
PKO Ekstraklasa
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Mistrzostwa Świata w Szklarskiej Porębie

Raków Częstochowa zmierzy się
z Legią Warszawa

Zawodnicy Nordic Team Częstochowa
wywalczyli złote medale

W ramach 9. kolejki PKO Ekstraklasy
Raków Częstochowa podejmie na stadionie przy ul. Limanowskiego 83
Legię Warszawa. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę 11 września
o godz. 17:30.

W miniony weekend w Szklarskiej Porębie odbyły się zorganizowane przez
INWA (International Nordic Walking
Association) Mistrzostwa Świata
w nordic walking, podczas których
świetnie zaprezentowali się częstochowscy zawodnicy.
Pierwszego dnia miały miejsce zmagania indywidualne na dystansach 5 i 10
kilometrów oraz w półmaratonie. Dwójka
zawodników Nordic Team Częstochowa
startowała reprezentując wyselekcjonowaną przez Polskie Zrzeszenie Nordic
Walking kadrę Polski, pozostali natomiast
w barwach klubowych. Mistrzostwa miały
formułę open. - Nasi zawodnicy wywalczyli
cztery złote (Bogdan Barczyk, Bartłomiej

Dębski, Magda Rajek, Tomasz Marczak)
i dwa srebrne medale (Małgorzata Niedźwiecka, Agnieszka Pinis) w kategoriach wiekowych, ponadto Marcin Cieśluk zwyciężył,
a Agnieszka Dybeł zajęła trzecie miejsce
w kategoriach osób niepełnosprawnych.
W niedzielnej rywalizacji sztafet 4x 5km
reprezentujący Team Poland - Tomasz Marczak (sztafeta mieszana), Magda Rajek (sztafeta kobieca) i Bogdan Barczyk (sztafeta
męska) zostali złotymi medalistami, a dwie
nasze sztafety klubowe zajęły miejsca tuż
za podium - sztafeta mieszana w składzie
Agnieszka Pinis, Anna Kweczka-Janeczek,
Daniel Wojtasiński, Bartłomiej Dębski oraz
sztafeta mieszana 60+ w składzie Bożena
Jurczyńska, Małgorzata Niedźwiecka, Bogusław Radziejowski, Zbigniew Szczęśniak
– podsumowuje NTC.
zdj. NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA

W poprzedniej kolejce Czerwono-Niebiescy przegrali na wyjeździe z Cracovią
0:3. - To był dziwny mecz. Wydawało się,
że mamy go pod kontrolą, ale każde jakieś
zagrożenie kończyło się bramką. Ciężko
było się z tego dźwignąć. Przez 25 minut
nic nie zapowiadało, że może się nam
przydarzyć coś złego w tym meczu, ale to
była cisza przed burzą – mówił na pomeczowej konferencji szkoleniowiec Rakowa
Częstochowa Marek Papszun – Przegrywamy, tak to wyszło. Widać było po nie-

których zawodnikach duże zmęczenie. Na
przykład Zoran Arsenić rozegrał czternasty mecz w ciągu 56 dni. To jest końska
dawka. Pozostali zawodnicy też robili,
co mogli, ale dzisiaj to nie wystarczyło
i przegraliśmy. Na pewno to jest bolesna
porażka, ale graliśmy cztery mecze co dwa
dni i teraz nastąpiła kumulacja. Mieliśmy
swoje szanse oczywiście, ale dzisiaj to
szczęście zakręciło się koło gospodarzy
– dodał trener. Obecnie Raków Częstochowa zajmuje 6 miejsce w tabeli, mając
na koncie 13 punktów i jeden zaległy mecz
do rozegrania. Niedzielny rywal Czerwono-Niebieskich – Legia Warszawa zajmuje
natomiast pozycję wicelidera w klasyfikacji, mając nad częstochowską drużyną
cztery punkty przewagi, ale też wszystkie
osiem rozegranych spotkań.

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa powalczy
o brązowy medal
Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa był blisko wejścia do
wielkiego finału Drużynowych Mistrzostw Polski, jednak ekipie
szkoleniowca Lecha Kędziory przyjdzie ostatecznie walczyć o brązowy
medal z For Nature Solutions Apatorem Toruń.
Już w niedzielę 11 września Włókniarz
rozegra pierwsze spotkanie o brązowy
medal z Apatorem w Toruniu. Rewanżowy, a zarazem decydujący mecz odbędzie się w sobotę, 24 września, godzina
19:15 w Częstochowie na Arenie zielona-energia.com. Pierwszeństwo w zakupie
biletów na ten ekscytująco zapowia-

dający się pojedynek otrzymali kibice,
którzy posiadali całoroczne karnety na
fazę zasadniczą w sezonie 2022. Wspomniana przedsprzedaż dla karnetowiczów wystartowała w środę, 7 września.
Po przedsprzedaży dla karnetowiczów
wystartowała natomiast sprzedaż ogólnodostępna – w czwartek, 8 września.
Wejściówki można nabyć przez “Eventim”
oraz w siedzibie klubu. Co ważne, podjęto
decyzję o utrzymaniu cen biletów z półfinału PGE Ekstraligi.
• Bilet normalny – 50 zł
• Bilet ulgowy – 40 zł
• Trybuna centralna – 100 zł
• Dzieci do 12 roku życia, osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach
inwalidzkich – wstęp bezpłatny.

Ekstraklasa kobiet

Bebetto AZS UJD rozpoczyna
nowy sezon
Bebetto AZS UJD Częstochowa przystąpi w tym sezonie do rozgrywek
ekstraklasy kobiet w niezmienionym
składzie. Inauguracyjny mecz z Maximus Broker Toruń rozegrany
zostanie w piątek, 9 września w Częstochowie.

strzyni Europy Juniorek Wiktoria Wróbel
oraz reprezentantka Słowacji Tatiana
Kukulkova. Piątkowy mecz rozpocznie
się o 18:00. AZS UJD zaprasza wszystkich sympatyków tenisa stołowego do
hali Akademickiego Centrum Sportu przy
Zbierskiego.

- W porównaniu do poprzedniego sezonu nie doszło do zmian. W składzie Bebetto AZS UJD reprezentować będą nadal
dwie reprezentantki Ukrainy Tetyana Bilenko i Anastasiya Dymytrenko, Roksana
Załomska, Joanna Narkiewicz oraz Julia
Szemiel. Do częstochowskiego zespołu
dołączy wychowanka klubu 11- letnia Liliana Nowak. Trenerem częstochowskiego
zespołu pozostanie Joanna Narkiewicz –
poinformował klub. Poprzedni sezon drużyna AZS UJD Częstochowa zakończyła
zdobywając brązowy medal w zmaganiach drużynowych. W tym sezonie celem
częstochowskiej drużyny jest awans do
play-off. Sam sezon zapowiada się bardzo
ciekawie i będzie z pewnością wyrównany.
Piątkowy rywal Bebetto, KS Gotyk Toruń
w minionym sezonie zajął siódme miejsce
w ekstraklasie. W składzie Grodu Mikołaja
Kopernika gra aktualna drużynowa mi-

Terminarz spotkań Bebetto AZS UJD Częstochowa:
1. kolejka (09.09.2022 godz. 18:00)
Bebetto AZS UJD Częstochowa – Maximus Broker Toruń
2. kolejka (11.09.2022 godz. 16:00)
KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki – Bebetto AZS UJD
Częstochowa
5. kolejka (12.09.2022 godz. 10:30)
KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg – Bebetto AZS UJD
Częstochowa
3. kolejka (23.10.2022)
Bebetto AZS UJD Częstochowa – wolny los
4. kolejka (28.10.2022 godz. 18:00)
KU AZS UE Wrocław – Bebetto AZS UJD Częstochowa
6. kolejka (18.11.2022 godz. 17:00)
SKTS Sochaczew – Bebetto AZS UJD Częstochowa
7. kolejka (20.11.2022 godz. 16:00)
Bebetto AZS UJD Częstochowa – JKTS Jastrzębie-Zdrój
8. kolejka (16.12.2022 godz. 18:00)
Bebetto AZS UJD Częstochowa – AZS PWSiP Łomża
9. kolejka (18.12.2022 godz. 16:00)
MUKS Start Nadarzyn – Bebetto AZS UJD Częstochowa

Wyniki wszystkich zawodników:
Półmaraton:
Magda Rajek - Team Poland
- 1m K45, 4m open
10km
Bogdan Barczyk 1m M55, 6m open
Daniel Wojtasiński 4m M40, 9m open
Jarosław Janeczek 5m M40
Mirosław Bartczak 4m M60
Piotr Paludkiewicz 7m M50
Zbigniew Szczęśniak 6m M60
Małgorzata Niedźwiecka 2m K65
Jolanta Barczyk 5m K60
5km
Tomasz Marczak - Team Poland
- 1m open, 1m M18
Bartłomiej Dębski 1m M40
Anna Kweczka-Janeczek 4m K40, 9m
open

Marcin Cieśluk 5m M45, 1m M-niep.
Agnieszka Pinis 2m K45
Bogusław Radziejowski 11m M60
Rafał Plewiński 7m M35
Agnieszka Dybeł 9m K40, 3m K-niep.
Sztafety:
Tomasz Marczak - Team Polska 2
- pierwsze miejsce sztafeta mieszana
Magda Rajek - Team Polska 4
- pierwsze miejsce sztafeta kobieca
Bogdan Barczyk - Team Polska 7
- pierwsze miejsce sztafeta męska
Agnieszka Pinis, Anna Kweczka-Janeczek,
Daniel Wojtasiński, Bartłomiej Dębski
- czwarte miejsce sztafeta mieszana
Bożena Jurczyńska, Małgorzata Niedźwiecka, Bogusław Radziejowski, Zbigniew
Szczęśniak - czwarte miejsce sztafeta
mieszana 60+
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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już w ten weekend!

