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Mieszkańcy gminy Poraj mogą śledzić jakość po-
wietrza na ich terenie. Zrobią to za pomocą 
sensora środowiskowego, który zamontowany zo-
stał na budynku lokalnego urzędu. Odczyty 
z czujnika dostępne są na bieżąco w Internecie.

 Qs.7

Wkrótce w Częstochowie będziemy mieć nowe ulice 
- Braci Krzemińskich, Objazdową i Mundurową. De-
cyzję w tej sprawie podjęli miejscy radni podczas 
ostatniej sesji. 

 Qs.4

 Q ciąg dalszy na stronie 3

Najstarsza klientka ZUS, która 
otrzymuje świadczenie hono-
rowe, mieszka w województwie 
śląskim. Kilka miesięcy temu 
ukończyła 114 lat. Jest ona w 
gronie ponad 2 tysięcy osób w 
kraju, którym Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych wypłaca 
świadczenia z okazji setnych 
urodzin. W województwie ślą-
skim taka premia za wiek trafia 
do 248 mieszkańców. Oddział 
ZUS w Częstochowie wypłaca 
świadczenie honorowe dla 35 
osób.

- Każda osoba, która obchodzi 

setne urodziny, może otrzymać 
honorowe świadczenie pieniężne. 
Raz przyznane - ZUS wypłaca je 
co miesiąc. Kwota bazowa dla no-
wych świadczeniobiorców jest 
ustalana corocznie i obowiązuje 
od 1 marca każdego roku kalen-
darzowego do końca lutego na-
stępnego roku. Świadczenie co 
roku jest wyższe i dlatego stulat-
kowie otrzymują je w różnych 
kwotach. Obecnie wysokość 
świadczenia honorowego, dla 
osób które ukończyły sto lat po 
29.02.2020 r., wynosi 4294,67 zł 
brutto - mówi Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego. 

 Qs.3

Między innymi do Hiszpanii i Czarnogóry

Zakaz połączeń 
lotniczych do 44 krajów

 Qs.13

Częstochowa

MPK testuje elektryczny 
autobus

Częstochowa

Będą nowe 
ulice

Mieszkańcy gminy Poraj

Mogą sprawdzić, 
czym oddychają

CH Auchan Poczesna zaprasza 12.09.2020

Co ciekawego po szkole?
 Q s.2

Z powodu epidemii do 15 września obo-
wiązywać będzie zakaz międzynarodo-
wych połączeń lotniczych do 44 krajów. 
Na liście znalazły się między innymi takie 
państwa, jak Hiszpania, Malta, Mołdawia, 
Czarnogóra, czy Stany Zjednoczone. Wa-
runkowo, zakaz nie jest stosowany do 
czarterów wykonujących loty na zlecenie 
organizatora turystyki.

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów 
w ruchu lotniczym weszło w życie w środę (2.09.). 
Wprowadza ono do 15 września zakaz wykonywania na 
lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lą-
dowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania 
samolotów przewożących pasażerów cywilnych, wyko-
nujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na 
terytorium m.in. Belize, Bośni i Hercegowiny, Czarno-
góry, Brazylii, Hiszpanii, Izraela, Albanii, Indii, Malty, 
Mołdawii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Luksem-
burga, Wspólnoty Bahamów. Łącznie zakaz dotyczy 44 
krajów.

Bonus za wiek

Honorowe świadczenie 
dla stulatków

Klub Politechnik INFORMACJA:  696 486 680

27.09
2020

Chcesz wziąć udział? Zadzwoń!
792 620 051
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Wakacyjne praktyki
 w naszej redakcji
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 Qcd. ze str. 1
Świadczenie wypłacane jest nie 

tylko dotychczasowym klientom 
ZUS, ale również stulatkom, którzy 
do tej pory nie otrzymywali eme-
rytury lub renty z żadnej instytucji. 
Im także przysługuje świadczenie 
w  szczególnym trybie za ukoń-
czenie stu lat. 

Jak załatwić te formalności? 
- Osoby, które otrzymują emery-

turę lub rentę z  ZUS, nie muszą 
składać żadnego wniosku, żeby do-
stać dodatkowo świadczenie hono-
rowe. W ich przypadku Zakład sam 
załatwia formalności. Inaczej jest ze 
stulatkami, którzy nie mają emery-
tury lub renty z żadnej instytucji. Oni 
również mogą otrzymać świad-
czenie honorowe, ale muszą w tym 
celu złożyć wniosek w ZUS i przed-
stawić dokument potwierdzający 
datę urodzenia - wyjaśnia rzecz-
niczka. 

Najstarsza klientka ZUS 
Oddziały ZUS w  województwie 

śląskim wypłacają świadczenie ho-
norowe dla 248 osób. W tym gronie 
zdecydowanie przeważają panie. 
Mężczyzn z „premią za wiek” jest 46. 
Najstarsza Polka, która otrzymuje 
świadczenie honorowe z  ZUS, nie-
dawno ukończyła 114 lat i mieszka 
w Gliwicach. Najstarszy mężczyzna, 
któremu ZUS wypłaca świadczenie 
honorowe, również podlega pod za-

brzański ZUS. W  tym roku skoń-
czył piękny wiek - 107 lat. Oddział 
ZUS w  Częstochowie wypłaca 
świadczenie honorowe dla 35 
osób, w  tym 5 mężczyzn. Naj-
starsza kobieta ukończyła 104 lat, 
tyle samo lat ma najstarszy męż-
czyzna z Częstochowy. 

Liczba stulatków rośnie
- Cieszy fakt, że w porównaniu do 

końca 2018 r. liczba osób pobierają-
cych świadczenie honorowe 
wzrosła. Wówczas w  całym kraju 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wypłacił 1,9 tys. świadczeń honoro-
wych z  tytułu ukończenia 100 lat 
(dane na grudzień 2018 r.) - mówi 
Beata Kopczyńska. - Obecnie liczba 
stulatków, którym ZUS wypłaca to 
świadczenie przekroczyła 2,1 tys. 
Zgodnie z  prognozami długotermi-
nowymi zapowiada się, że liczba 
osób w wieku 100 lat i więcej będzie 
rosła. W 2040 r. będzie ich 20,4 tys., 
w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – już 
124,2 tys. - dodaje.

Trzeba pamiętać o tym, że oprócz 
ZUS dla swoich emerytów i  renci-
stów, które ukończyły 100 lat, wy-
płaty realizują także KRUS 
i  resortowe zakłady emerytalne: 
MSWiA i MON.

Wszystkim seniorom życzymy 
dużo zdrowia i  kolejnych pięknych 

urodzin!

Bonus za wiek

Honorowe świadczenie 
dla stulatków

Nasze redakcyjne szeregi zasi-
liła Karolina Włodek. Jest 
młoda, zdolna i ciekawa otacza-
jącego ją świata. Doskonale 
wyczuwa puls współczesnego 
życia. Bez najmniejszych pro-
blemów nawiązuje kontakt z 
różnymi ludźmi. Z ogromną 
pasją realizuje powierzone jej 
zadania. Od tego numeru znajdą 
Państwo próbkę umiejętności 
dziennikarskich naszej prakty-
kantki. Jakie są efekty jej pracy? 
Zachęcamy do lektury!

Nazywam się Karolina Włodek i 
jestem studentką filologii polskiej 
ze specjalnością dziennikarską na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowi-

cach. Zdecydowałam się na ten kie-
runek ze względu na zamiłowanie 
do książek, a Katowice wybrałam 
ze względu na idealną odległość; 
niezbyt blisko i niezbyt daleko. 
Mimo wielu przeciwności powodo-
wanych głównie aktualną sytuacją 
epidemiologiczną, szczęśliwie za-
kończyłam pierwszy rok studiów 
magisterskich, dzięki czemu mam 
okazję odbywać praktyki w Życiu 
Częstochowy i Powiatu w moim ro-
dzinnym mieście. Mój kierunek stu-
diów ściśle związany jest z 
literaturą, zatem nie zaskoczy fakt, 
że to właśnie literatura jest jednym 
z moich zainteresowań, najbardziej 
lubię prozę polską po roku ‘89. Po-
nadto szeroko rozumiana popkul-
tura, w tym kino oraz muzyka. W 

wolnym czasie staram się pogłę-
biać swoje zainteresowania oraz 
spędzać jak najwięcej czasu z 
moimi przyjaciółmi i bliskimi. Py-
tania o plany na przyszłość, po-
mimo mojego zamiłowania do 
planowania, wprawiają mnie w 
lekką konsternację – na razie sku-
piam się na dokończeniu pracy ma-
gisterskiej i uzyskaniu dyplomu, 
później co ma być to będzie. 

 Qcd. ze str.1
Rząd tłumaczy, że wykaz państw i 

terytoriów, z których wykonywanie 
lotów jest objęte zakazami w ruchu 
lotniczym, został sporządzony w 
oparciu o dane publikowane przez 
Europejskie Centrum ds. Zapobie-
gania i Kontroli Chorób (European 
Centre for Disease Prevention and 
Control) według stanu na 24 
sierpnia i co do zasady uwzględnia 
14-dniową skumulowaną liczbę za-
chorowań na COVID-19 na 100 000 
osób przy współczynniku przekra-
czającym 60.

Jak napisano w uzasadnieniu pro-
jektu rozporządzenia, w porów-
naniu do tego, które obowiązywało 
do wtorku, 1 września, dodano 
punkt wyłączający stosowanie za-
kazu, „do statków powietrznych wy-
konujących loty międzynarodowe 
wyczarterowane przed dniem wej-
ścia w życie rozporządzenia na zle-
cenie organizatora turystyki lub 
podmiotu działającego na jego zle-
cenie”.

Rząd tłumaczy, że „wynika to z 
faktu aktualnego przebywania wielu 
obywateli polskich, biorących udział 

w imprezach turystycznych, na tery-
torium szeregu z państw wskaza-
nych”. - W związku z tym zachodzi 
konieczność zapewnienia bezpiecz-
nego i niezakłóconego powrotu do 
Rzeczypospolitej Polskiej osobom 
przebywającym na urlopach poza 
granicami kraju. Proponowane roz-
wiązanie ma na celu uniknięcie moż-
liwych komplikacji zarówno po 
stronie podróżnych, jak i organiza-
torów turystyki - wyjaśniono w uza-
sadnieniu projektu rozporządzenia.

Między innymi do Hiszpanii i Czarnogóry

Zakaz połączeń lotniczych 
do 44 krajów

Częstochowa

Chętnie zostawiamy 1% podatku
Ponad 107 tysięcy częstocho-
wianek i częstochowian 
przekazało swój 1 procent po-
datku za 2019 rok na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. 
To zdecydowanie więcej niż 
przed rokiem. W sumie przeka-
zaliśmy ponad 8,1 mln zł.  
27 tysięcy mieszkanek i miesz-
kańców wybrało organizacje 
zarejestrowane w Częstochowie. 
W efekcie do lokalnych Organi-
zacji Pożytku Publicznego trafiło 
2 142 927 zł. (tj. o 76 996 więcej w 
stosunku do roku ubiegłego)

-  Wsparcie finansowe organizacji 
posiadających status pożytku pu-
blicznego z pewnością wspomoże 
realizowane przez nich zadania z za-
kresu zdrowia publicznego, edu-
kacji, sportu i turystyki, usług 
społecznych czy opieki nad zwierzę-
tami  – mówi prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk.

Dzięki prowadzonej kampanii 
„MAŁY PROCENT, WIELKA SIŁA” 
mieszkanki i mieszkańcy Często-
chowy mogli zapoznać się z ofertą 
lokalnych organizacji pozarządo-
wych, dowiedzieć się czym się zaj-

mują i jakie są efekty ich pracy. 
Od początku roku aż do momentu 
rozliczenia się z fiskusem, często-
chowski samorząd zachęcał do 
przekazywania 1% podatku docho-
dowego na rzecz lokalnych organi-
zacji pożytku publicznego (OPP).

-  Dziękuję częstochowiankom i 
częstochowianom za zaangażo-
wanie i aktywne włączenie się w prze-
kazanie 1% naszym organizacjom w 
tak trudnym dla nas wszystkim czasie 
pandemii. Jednocześnie proszę o 
wsparcie w kolejnych latach - powie-
działa Agnieszka Świercz, kierownik 
Referatu Ekonomii Społecznej Wy-
działu Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Częstochowy.

Pod koniec ubiegłego roku w 
Częstochowie zarejestrowanych 
było około 1050 organizacji poza-
rządowych, z których 73 posiadały 
status organizacji pożytku publicz-
nego (pozwalający m.in. na ubie-
ganie się o 1% podatku).

Podobnie jak w latach ubie-
głych,  podatnicy podlegający 
częstochowskim Urzędom Skar-
bowym przekazali największe 
środki w ramach 1% (niezależnie 
od siedziby) do:

 ● Fundacji Dzieciom  „Zdążyć z Po-
mocą”

 ● Stowarzyszenia Opieki Hospi-
cyjnej Ziemi Częstochowskiej

 ● Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami w Polsce o/ Często-
chowa

 ● Fundacji Studenckiej „Młodzi-
-Młodym”

 ●  Avalon Bezpośrednia Pomoc 
Niepełnosprawnym

Organizacje pożytku publicznego 
posiadające siedzibę w Często-
chowie, którym przekazano naj-
więcej środków w ramach 1% to:

 ● Stowarzyszenie Opieki Hospi-
cyjnej Ziemi Częstochowskiej

 ● Fundacja Studencka „Młodzi-
-Młodym”

 ● Caritas Archidiecezji Często-
chowskiej

 ● Stowarzyszenie Hospicjum Dar 
Serca

 ● Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami w Polsce, oddział w Czę-
stochowie

 ● Fundacja „Walczę Z Sm”
 ● Fundacja Maxima Dzieciom

Częstochowska drogówka we 
współpracy z WORD-em oraz 
Miejską Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
sprawdzała trzeźwość kie-
rowców komunikacji miejskiej.

W czwartek (03.09.) policjanci z 
Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Często-
chowie kontrolowali trzeźwość 
kierowców komunikacji miejskiej 
oraz bezpieczeństwo ich pasażerów. 
Akcja organizowana była we współ-
pracy z Ośrodkiem Szkolenia Kie-
rowców WORD oraz Miejską 
Komisją Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych. Za pomocą 
urządzeń do badania trzeźwości, 
skontrolowali oni kierowców około 
40 pojazdów. Sprawdzano ich rów-
nież pod kątem obecności innych 
środków odurzających. Przy okazji 
skontrolowano także, czy pasaże-
rowie stosują się do wymogu zakry-
wania ust i nosa w środkach 
transportu publicznego. Ponadto 
funkcjonariusze prowadzili dzia-
łania profilaktyczne poprzez rozda-
wanie kierowcom elementów 
odblaskowych oraz broszur infor-
mujących o zachowaniu trzeźwości 
podczas jazdy samochodem. 

 ■ Karolina Włodek

Policja 

Sprawdzali 
bezpieczeństwo 
kierowców i pasażerów 
MPK
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Kultura

Filharmonia Częstochowska  
z nowym dyrektorem
Adam Klocek,  doskonale znany 
częstochowskiej publiczności 
dyrygent i wiolonczelista, zo-
stał dyrektorem Filharmonii 
Częstochowskiej. 

 
Już jako dziesięciolatek Adam 
Klocek dyrygował orkiestrą war-
szawskiej szkoły muzycznej z ul. 
Miodowej. Jego zainteresowania i 
zdolności dyrygenckie zauważył 
Jerzy Maksymiuk, mianując go 
swoim asystentem. Obok mistrza 
Maksymiuka Adam Klocek wystąpił 
dyrygując orkiestrami filharmonicz-
nymi i studenckimi m.in. w Filhar-
monii Bałtyckiej oraz Filharmonii 
Krakowskiej.

Głównym nurtem rozwoju artysty 
stała się potem jednak kariera wio-
lonczelisty. Adam Klocek jest lau-
reatem licznych konkursów 
wiolonczelowych. Został też za-
proszony do udziału w pierwszym 
wykonaniu ,,Concerto Grosso” 
Krzysztofa Pendereckiego pod ba-
tutą kompozytora, a za premierowe 
nagranie ,,Concerto Grosso” z orkie-
strą Filharmonii Narodowej pod ba-
tutą Antoniego Wita otrzymał 
nagrodę Fryderyka 2002.  Uczestni-
czył w festiwalu Europalia czy w in-
auguracji VIII Forum Lutosławskiego 
w Filharmonii Narodowej. W 
styczniu 2003 roku wystąpił na ga-
lowym koncercie inaugurującym Rok 
Krzysztofa Pendereckiego w Filhar-
monii Narodowej. We wrześniu ko-
lejnego roku, wraz z Sinfonia 
Varsovia, dokonał prawykonania na-
pisanego dla niego ,,Koncertu wio-
lonczelowego” Krzesimira 
Dębskiego. Odbył też tournées po 
Stanach Zjednoczonych i Japonii. 
Występował również w okrzyk-
niętym przez BBC jako rewelacja du-
ecie z pianistą Leszkiem Możdżerem 
– ich krążek ,,Możdżer/Klocek – live 

in Warsaw” został jednym z bestsel-
lerów roku 2005.  

W roku 2004 wygrał konkurs na 
stanowisko dyrygenta-asystenta 
Maestro Jana Lathama-Koeniga, dy-
rektora artystycznego Filharmonii 
Wrocławskiej i Festiwalu Vratislavia 
Cantans. Od roku 2006 pełni funkcję 
dyrektora naczelnego i artystycz-
nego Filharmonii Kaliskiej, a od roku 
2011 – dyrektora artystycznego or-
kiestry Młoda Polska Filharmonia.

Adam Klocek dyrygował już więk-
szością polskich orkiestr symfonicz-
nych. W latach 2007-2009 gościnnie 
dyrygował też orkiestrą symfoniczną 
w Arizonie w USA. Występował z 
wieloma uznanymi artystami. 

Adam Klocek stale współpracuje ze 
Zbigniewem Preisnerem – płyta ,,Pre-
isner’s Voices” z jego udziałem otrzy-
mała status potrójnej platynowej 
płyty. Jesienią 2013 roku miały 
miejsce dwie premiery muzyki kom-
pozytora z udziałem Adama Klocka 
jako dyrygenta i solisty – ,,Four Co-
lours of Łódź” oraz ,,Diaries of Hope”.

Wydany w roku 2012 album ,,Night 
in Calisia” trębacza Randy’ego Brec-
kera i pianisty Włodka Pawlika z Or-
kiestrą Symfoniczną Filharmonii 
Kaliskiej pod batutą Adama Klocka 

otrzymał tytuł ,,Album Jazzowy 
Roku 2012” oraz ,,Hit Roku 2012” 
dziennika Rzeczpospolita. Ta sama 
płyta dwa lata później otrzymała na-
grodę Grammy, uznawaną za ,,mu-
zycznego Oskara”.

Adam Klocek jest dyrektorem arty-
stycznym międzynarodowych festi-
wali muzycznych Multimedia Amber 
Road Festival oraz Wszystkie Strony 
Świata. Jest także wykładowcą Aka-
demii Muzycznej w Krakowie w 
stopniu doktora habilitowanego.

Jako kompozytor pisze muzykę 
kameralną, symfoniczną, filmową. 
W sierpniu 2014 roku, z okazji 100-
lecia zburzenia Kalisza, odbyło się 
prawykonanie jego suity ,,Feniks” 
napisanej dla Dawida Podsiadły 
oraz Moniki Borzym. 

W roku 2012 Adam Klocek został 
powołany na stanowisko zastępcy 
dyrektora do spraw artystycznych 
Filharmonii Częstochowskiej im. 
Bronisława Hubermana. W 2013 
roku otrzymał Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej, a w 2014 roku Mi-
nister Kultury odznaczył go 
Srebrnym Medalem Gloria Artis.  
Adam Klocek będzie dyrektorem 
Filharmonii Częstochowskiej przez 
pięć sezonów.

Lubliniec

82-latka straciła kilka tysięcy złotych
Częstochowa

Nie żyje Tadeusz Muszyński

W mieście

Będą nowe ulice

Przy ulicy 3-go Maja często-
chowscy strażnicy miejscu 
zauważyli płonący samochód. 
Funkcjonariusze wezwali straż 
pożarną i zabezpieczyli teren.

Do zdarzenia doszło w środę 
(2.09.) około godziny 10.00 na 

jednym z parkingów. Strażnicy 
miejscy patrolowali akurat ulicę 
3-go Maja. W pewnym momencie 
zauważyli płonący samochód. Na-
tychmiast wezwano straż pożarną. 
Jak na razie nie wiadomo, co było 
przyczyną zdarzenia. Po ugaszeniu 
ognia, pojazd został zabrany przez 
pomoc drogową.

Straż miejska

Auto w płomieniach

Lublinieccy policjanci zatrzy-
mali dwóch mężczyzn, którzy w 
ostatnim czasie kilkukrotnie 
okradli 82-letnią mieszkankę 
gminy Herby. Przestępcy wcho-
dzili do domu ofiary pod 
pretekstem sprzedaży pościeli i 
kołder. 

Dyżurny lublinieckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie dotyczące 
osób, które na terenie jednej z miej-
scowości gminy Herby miały od-

wiedzać mieszkańców i oferować 
do sprzedaży kołdry. W trakcie 
jednej z takich wizyt miał zginąć 
portfel ze znaczną sumą pieniędzy. 
Policjanci szybko ustalili pojazd, 
jakim poruszali się potencjalni 
sprawcy oraz kierunek, w jakim od-
jechali. Kilkanaście minut później - 
odpowiadający opisowi - biały 
peugeot partner na francuskich nu-
merach rejestracyjnych został za-
trzymany na ulicy Asfaltowej w 
Woźnikach. Autem podróżowali 
dwaj 56-letni mieszkańcy Kędzie-

rzyna-Koźla. Mężczyźni trafili do 
lublinieckiej komendy, a ich pojazd 
na policyjny parking. Prowadzący 
sprawę kryminalni ustalili, że za-
trzymani już kilkukrotnie „odwie-
dzali” 82-letnią mieszkankę gminy 
Herby. Okazało się, że kobieta stra-
ciła kilka tysięcy złotych! Zatrzy-
mani usłyszeli zarzuty kradzieży, za 
które grozi kara do 5 lat więzienia. 
Prokurator zastosował wobec 
przestępców środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru policji.

W wieku 92 lat zmarł  kpt. Ta-
deusz Muszyński, kombatant, 
weteran walki o niepodległość.  
Ceremonia pogrzebowa zmar-
łego odbyła się 1 września. 

Tadeusz Muszyński urodził się 17 
października 1928 r. w Często-
chowie. Od 1942 r. był harcerzem 
Szarych Szeregów w najmłodszej 
grupie „Zawiszaków”. Nauczyciel, 
magister wychowania fizycznego, 
dyrektor LO im. W Broniewskiego, 
harcmistrz ZHP czynnie działający 
w częstochowskim Hufcu ZHP i 
byłej Chorągwi Częstochowskiej. 
Działacz kombatancki, prezes 
Związku Inwalidów Wojennych – 
okręg Częstochowa, członek Sto-

warzyszenia Szarych Szeregów, 
współorganizator wielu miejskich 
uroczystości, także tych związanych 
z wybuchem wojny. Zawsze czynny, 
pełen pomysłów, gotowy do dzia-
łania dla dobra miasta i kraju. Od-
znaczony m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, 
Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, 
wyróżnieniem „Tym, co służą Miastu 
i Ojczyźnie”.  Za najważniejszą war-
tość w swoim życiu uznawał dru-
giego człowieka i współpracę z 
innymi dla dobra ojczyzny.  W jego 
pamięci – jako 11-letniego chłopca – 
na zawsze pozostał obraz jego 
dwóch starszych braci rozstrzela-
nych przez hitlerowców w 1940 r. w 
lesie pod Apolonką koło Janowa w 
powiecie częstochowskim. W tych 
tragicznych czasach II Wojny Świa-
towej kształtował się charakter i 
duch tego wielkiego patrioty. Pod 
koniec ubiegłego roku wydał książkę 
„Życie w służbie bliźnim i ojczyźnie”. 
To historia samego autora, przedsta-
wiona w perspektywie Często-
chowy i regionu, ale również w 
kontekście niezwykle trudnych 
czasów. Rzecz o bohaterstwie, o ro-
dzinie i jej dziejach, które wpłynęły 
na życie osobiste Tadeusza Muszyń-
skiego, a także o jego przeżyciach i 
sukcesach. Tadeusz Muszyński 
zmarł 26 sierpnia.

 Qcd. ze str. 1
Bracia Krzemińscy będą patro-

nować bocznej drodze wewnętrznej 
od ul. mjr Henryka Sucharskiego w 
Kiedrzynie. Z taką propozycją do 
Zespołu ds. Nazewnictwa Obiektów 
Miejskich zwrócił się Wydział Geo-
dezji i Kartografii UM. Na podstawie 
opinii Ośrodka Dokumentacji 
Dziejów Częstochowy Zespół od-
niósł się do tej propozycji pozy-
tywnie. Antoni i Władysław  
Krzemińscy byli pionierami polskiej 
kinematografii. W 1909 r. w drew-
nianym budynku w Alejach urucho-
mili kino „Royal Palace”. Wobec 
narastającej konkurencji kin sta-
łych postanowili osiedlić się w wła-
śnie w naszym mieście. Wynajęli 
lokal na I piętrze kamienicy przy 
ówczesnej ul. Panny Maryi 43 (dzi-
siejszej al. NMP), gdzie otworzyli 
„Odeon” – najstarsze kino w Króle-
stwie Polskim. Realizowali własne 
filmy dokumentalne i pokazywali je 
jako kroniki „Odeonu”. Uznawany 
za pierwszy polski film dokumen-
talny ,,Pożar zapałczarni” z 1913 
roku to prawdopodobnie fragment 
jednej z takich kronik. 

Warto wspomnieć, że bracia Krze-

mińscy już wcześniej doczekali się w 
Częstochowie innego rodzaju upa-
miętnienia swojej działalności – a 
mianowicie organizowanego je-
sienią festiwalu filmowego ich 
imienia. W programach jego dotych-
czasowych edycji znalazły się po-
kazy fabuł, dokumentów, a także 
spotkania z filmowcami i wystawy.   

Na mapie miasta – w dzielnicy 
Gnaszyn Kawodrza – pojawi się 
ulica  ,,Objazdowa”. Z prośbą o na-
danie takiej nazwy drodze bocznej 
od ul. Przejazdowej zwróciła się do 
prezydenta grupa radnych. O for-
malną zgodę do okolicznych miesz-
kanek i mieszkańców wystąpił 
Wydział Geodezji i Kartografii UM, 
a po jej uzyskaniu Zespół ds. Nazew-
nictwa Obiektów Miejskich nadał 
bieg całej procedurze.

Z kolei nazwę  ,,Mundurowa”  zy-
skała boczna droga wewnętrzna od 
ul. Reduty na Stradomiu. Pod koniec 
zeszłego roku jeden z mieszkańców 
działki, na której znajduje się ulica, 
wraz z innymi współwłaścicielami 
wystąpił z inicjatywą nadania jej ta-
kiej nazwy. Pozytywnie odniósł się 
do tego Zespół ds. Nazewnictwa 
Obiektów Miejskich.
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Co można załatwić

Sprawy urzędowe  
bez wychodzenia  
z domu

Rolnicza stolica Polski

Ogólnopolskie dożynki  
w Częstochowie

Policja

Zabezpieczyli nielegalne automaty 
do gier. Wstawił nowe

Straż miejska

Zdewastował przejście podziemne

W  czasie epidemii  w  Urzędzie 
Stanu Cywilnego znacząco wzrosła 
liczba spraw załatwianych drogą 
elektroniczną. 

W  związku z  pandemią w  Urzę-
dzie Stanu Cywilnego forma obsługi 
została nieco zmieniona. Jednak re-
alizacja spraw odbywa się termi-
nowo. 

Najmniej, jeżeli chodzi o  obsługę 
zmieniło się w  zakresie rejestracji 
zgonów. - Sprawy te są załatwiane 
jedynie w innym pokoju (wejście od 
strony ul. Focha). Obsługa odbywa 
się na dwóch stanowiskach równo-
cześnie, a w sytuacji większej liczby 
interesantów, najczęściej w  ponie-
działki, uruchamiane są dodatkowe 
stanowiska, tak aby skrócić czas 
oczekiwania w tym trudnym dla ro-
dzin momencie – informują przed-
stawiciele biura prasowego 
magistratu. Jeśli to tylko możliwe 
klienci zgłaszający zgony otrzymują 
równocześnie dodatkowe doku-
menty potrzebne im do załatwiania 
w ZUS lub KRUS zasiłku pogrzebo-
wego. 

Rejestracja urodzeń także odbywa 
się niezwłocznie po wpłynięciu ze 
szpitali kart urodzeń dzieci (proces 
odbywa się automatycznie, a  ro-
dzice dostają pocztą odpis aktu uro-
dzenia oraz zaświadczenia 
o  zameldowaniu i  nadaniu numeru 
PESEL). Rodzice muszą pojawić się 
w Urzędzie, po wcześniejszym umó-
wieniu telefonicznym, tylko wów-
czas gdy dziecko nie pochodzi 
z  małżeństwa i  powstaje koniecz-
ność przeprowadzenia procedury 
uznania ojcostwa dziecka przed kie-
rownikiem USC.

Referat ds. rejestracji małżeństw 
USC przyjmuje pary chętne do za-
warcia małżeństwa po telefo-
nicznym umówieniu, a śluby cywilne 
cały czas się odbywają, z  20-oso-
bowym limitem uczestników, dla ko-
nieczności zachowania dystansu 
społecznego. 

Najczęściej realizowaną usługą 
USC jest wydawanie odpisów aktów 
stanu cywilnego. Żeby uzyskać 
odpis trzeba złożyć wniosek 
w  punkcie kancelaryjnym budynku 
UM przy ul. Waszyngtona 5 (dawny 
BGŻ), wysłać wniosek pocztą (na 
adres USC) lub poprzez ePUAP. 
Zanim jednak wybierzemy, którąś 
z  powyższych form, warto wcze-
śniej zadzwonić pod numer 34 3707 
589, aby uzyskać szczegółowe in-
formacje, w tym o możliwych opła-

tach. - Dla porównania - w czerwcu 
2019 r. USC obsłużyło 873 osoby 
w zakresie wydania odpisów aktów 
stanu cywilnego, a  w  czerwcu tego 
roku, mimo ograniczeń wywołanych 
pandemią, poprzez system telefo-
nicznego umawiania wizyt przyjęto 
– w  celu wydania przygotowanego 
już odpisu - blisko połowę tej liczby 
osób – przypominają. Sprawy pozo-
stałych 400 osób załatwiono drogą 
korespondencyjną wysyłając im od-
pisy pocztą poleconą. Porównując 
dane z lipca i sierpnia 2019 r., kiedy 
USC obsługiwało miesięcznie 
średnio 1100 interesantów składa-
jących wnioski o odpisy, w tym roku, 
w  lipcu i  sierpniu pracownicy przy-
jęli prawie połowę tej liczby umó-
wionych klientów, a  średnio 350 
spraw w  ciągu miesiąca załatwiali 
drogą pocztową. 

W  czasie pandemii lawinowo 
wzrosła w  USC liczba spraw zała-
twianych za pośrednictwem plat-
formy ePUAP, z  wykorzystaniem 
podpisu zaufanego. - O  ile przed 
pandemią miesięcznie do USC 
wpływało kilka wniosków o  wy-
danie odpisów i  kilkanaście zgło-
szeń urodzenia dziecka, to obecnie,  
miesięcznie, wpływa ich kilkaset 
i ich ilość systematycznie rośnie. Dla 
przykładu: w  marcu, już po ogło-
szeniu pandemii, wpłynęło do USC 
119 pism elektronicznych, a w lipcu 
już 295 różnego rodzaju wniosków 
– podsumowują.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Pod hasłem „Do Maryi Niewiasty 
Eucharystii” w najbliższą sobotę 
i  niedzielę, 5-6 września, na Ja-
snej Górze odbędą się 
ogólnopolskie dożynki. Mszy św. 
z  błogosławieństwem wieńców 
żniwnych w niedzielę, 6 września 
o godz. 11.00 przewodniczyć ma 
abp Tadeusz Wojda, metropolita 
białostocki. Wydarzeniu trady-
cyjnie towarzyszyć będzie 
Krajowa Wystawa Rolnicza.

Uroczystości na Jasnej Górze
 

Pielgrzymka rolników rozpocznie 
się w  sobotę, 5 września, mszą św. 
o godz. 19.00 w jasnogórskiej bazy-
lice. Następnie w  Kaplicy Matki 
Bożej modlitwie apelowej przewod-
niczyć będzie abp Wacław Depo, 
metropolita częstochowski. Po 
Apelu przewidziana jest Droga 
Krzyżowa na jasnogórskich Wałach, 
a także czuwanie nocne z mszą św. 

o  północy. Płody rolne i  specjalnie 
przygotowane wieńce dożynkowe 
przywiezione przez rolników z róż-
nych części kraju zostaną poświę-
cone podczas uroczystej mszy św. 
o  godz. 11.00 w  niedzielę, 6 wrze-
śnia.

Krajowa Wystawa Rolnicza

Warto dodać, że ogólnopolskim 
dożynkom na Jasnej Górze trady-
cyjnie towarzyszyć będzie XXIX już 
Krajowa Wystawa Rolnicza. W tym 
roku zmieniła ona swoje miejsce 
i  odbędzie się na terenie Klasztoru 
Jasnogórskiego - stoiska wysta-
wiennicze zostaną ulokowane na te-
renie parkingów jasnogórskich, 
a  nie jak w  poprzednich latach 
w  Alejach Najświętszej Maryi 
Panny. Wśród wystawców będą 
oczywiście wiodący producenci ma-
szyn i urządzeń rolniczych, środków 
ochrony roślin, materiałów sien-
nych, sadzeniowych, a  także pasz 

i  nawozów. Tradycyjnie będzie 
można skosztować regionalnych 
potraw, a także przyjrzeć się sztuce 
ludowej. Nie zabraknie też atrakcji, 
które ucieszą szczególnie dzieci – 
odbędzie się wystawa drobnego in-
wentarza, a  także maszyn 
rolniczych. Nowością będzie wy-
stawa zwierząt hodowlanych. Zoba-
czymy więc bydło opasowe, owce 
i kozy. Poza tym zaplanowano kon-
ferencję naukową, której tematami 
przewodnimi będzie oczywiście 
polska wieś oraz bieżąca polityka 
rolna. Dodatkowym elementem bę-
dzie koncert w  formule klasycznej, 
ale prezentujący utwory patrio-
tyczne. Odbędzie się on w  pobliżu 
Liceum im. H. Sienkiewicza. Oprócz 
tego na Jasnej Górze wystąpi Ze-
spół Pieśni i  Tańca Śląsk. 
Organizatorem Wystawy jest Śląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie przy współudziale 
Miasta Częstochowy.

Częstochowscy policjanci 
w  jednym z  lokali zabezpieczyli 
siedem nielegalnych automatów 
do gier hazardowych. Po kilku 
dniach postanowili ponownie 
odwiedzić to samo miejsce. Ja-
kież było ich zdziwienie, gdy 
okazało się, że w  miejscu po-
przednich maszyn stoją już 
kolejne cztery...

Nieumundurowani policjanci 
z  wydziału kryminalnego często-
chowskiej policji weszli do salonu 
gier i zabezpieczyli 7 nielegalnych 
urządzeń do gier hazardowych. 
Stróże prawa zabezpieczyli wtedy 
3 nielegalne automaty i 4 kompu-
tery, na których zainstalowane 
były gry o  charakterze losowym, 
prowadzone w  celach komercyj-
nych. Maszyny wraz z  dokumen-
tacją zostały przekazane do 
Śląskiego Urzędu Celno-Skarbo-
wego w Katowicach.

- Kilka dni później, podczas ko-
lejnych działań wymierzonych 
w nielegalny hazard, ci sami poli-
cjanci weszli do tego samego lo-
kalu i  po raz kolejny wyszli 
z  „jednorękimi bandytami”. Tym 
razem w  salonie gier znajdowały 
się 2 nowe niezarejestrowane au-
tomaty i  2 komputery – mówi 

podkom. Sabina Chyra – Giereś, 
oficer prasowy częstochowskich 
policjantów.

W  tym samym dniu, kryminalni 
weszli także do innego częstochow-
skiego salonu gier, gdzie również za-
bezpieczyli kilka urządzeń, na 
działanie których wymagana jest 
koncesja, zezwolenie lub zgłoszenie.

- Tylko w  ciągu tygodnia mundu-
rowi zabezpieczyli na terenie  
Częstochowy 14 urządzeń prze-

znaczonych do gier hazardowych. 
Postępowanie prowadzi Śląski 
Urząd Celno-Skarbowy w  Katowi-
cach. Zgodnie z  kodeksem karnym 
skarbowym, za urządzanie nielegal-
nych gier losowych grozi kara 
grzywny, albo kara pozbawienia 
wolności do lat 3, albo obie te kary 
łącznie – podsumowuje podkom. 
Sabina Chyra – Giereś. 

Częstochowscy strażnicy miejscy 
ujęli na gorącym uczynku wan-
dala, który postanowił pochwalić 
się umiejętnościami artystycz-
nymi. Miejsce do stworzenia 
malowidła wybrał sobie dość 
nietypowe – było to przejdzie 
podziemne przy al. Armii Kra-
jowej i ul. Dekabrystów. W ujęciu 

mężczyzny pomógł miejski mo-
nitoring.

Pracownicy straży miejskiej z  re-
feratu ds. miejskiego monitoringu 
zauważyli mężczyznę, który farbą 
malował elewację przejścia pod-
ziemnego w  rejonie al. Armii Kra-
jowej i ul. Dekabrystów. 

Powiadomieni strażnicy miejscy 
szybko ujęli sprawcę dewastacji. 
Mężczyzna próbował wprowadzić 
funkcjonariuszy straży miejskiej 
w błąd i twierdził, że ma zgodę za-
rządcy. Po zweryfikowaniu infor-
macji okazało się, że nieprawda. 
Strażnicy miejscy sprawę przeka-
zali na III Komisariat Policji.

Przypominamy kontakty telefo-
niczne w sprawie zasięgnięcia 
informacji oraz ewentualnego 
umówienie wizyty w USC:
• w sprawach wydawania  
odpisów, sprostowań i uzupeł-
nień oraz powrotu do nazwiska 
po rozwodzie – 34 370 75 89
• w sprawach rejestracji urodzeń 
– 34 370 74 81
• w sprawach rejestracji  
małżeństw – 34 370 74 83
• w sprawach rejestracji zgonów 
– 34 370 74 89
• w sprawach zmiany imienia  
lub nazwiska – 34 370 74 99
• w sprawach wydawania  
zaświadczeń o stanie cywilnym - 
34 370 74 83 
• w sprawach uznania  
rozwodów zagranicznych – 
34 370 74 95. 
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 Qcd. ze str.1

Czujnik przekazuje bieżące infor-
macje o  poziomie zanieczyszczeń, 
a tym samym podnosi poziom świa-
domości o  lokalnych zagrożeniach 
poprzez identyfikację ich źródła. Po-
kazuje zanieczyszczenia PM10 oraz 
PM2.5. Obecnie urządzenie znaj-
duje się na budynku Urzędu Gminy 
Poraj. Sensor środowiskowy jest 
z  firmy Syngeos. Dzięki czytelnym 
infografikom mieszkańcy na bieżąco 
mogą sprawdzić stan powietrza 
w najbliższej okolicy.

Dane odczytywać można na 
stronie www.ugporaj.pl klikając 
w  baner, znajdujący się w  górnej 
części prawej kolumny zakładek – 
„Monitoring jakości powietrza”.

Pamiętajmy jednak, że prezento-
wane dane pomiarowe mają jedynie 
charakter pomocniczy i  informa-
cyjny. Przy prowadzeniu czynności 
administracyjnych i  prawnych na-

leży korzystać z informacji dotyczą-
cych oceny jakości powietrza 
sporządzanych w ramach państwo-
wego monitoringu środowiska 
przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska. - Niestety smog staje 
się coraz większym utrapieniem 
w  naszym kraju, a  jak powszechnie 
wiadomo, zanieczyszczone powie-
trze wywołuje wiele chorób i  dole-
gliwości, takich jak alergie, choroby 
układu oddechowego, układu krą-
żenia, czy nawet rozwój nowo-
tworów – informują przedstawiciele 
Urzędu Gminy w  Poraju. - Bardzo 
istotne jest zatem uświadamianie 
wszystkich mieszkańców na temat 
problemu zanieczyszczenia środo-
wiska, za które jesteśmy głównie 
odpowiedzialni my sami. Mamy na-
dzieję, że inwestycja w czujniki przy-
czyni się do zmiany sposobu 
myślenia oraz przyzwyczajeń nie 
tylko dzieci, ale też dorosłych – do-
dają. 

Aby być na bieżąco można nie 
tylko odwiedzać stronę interne-
tową www.naszepowietrze.pl, ale 
także pobrać bezpłatną aplikację 
Syngeos – Nasze Powietrze. Poin-
formuje ona o  bieżącym stanie po-
wietrza w  okolicy. Bazuje bowiem 
na własnej infrastrukturze czuj-
ników oraz na danych pobieranych 
z  Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu są 
one bardzo szczegółowe i aktualne. 
Oprócz stężenia pyłów zawieszo-
nych PM2,5 oraz PM10 – w aplikacji 
można sprawdzić aktualną tempe-
raturę, wilgotność i ciśnienie.

Aplikacja łączy się automatycznie 
z  najbliższym czujnikiem na pod-
stawie uruchomionej w telefonie lo-
kalizacji. Ponadto pozwala na 
wyszukanie i  dodanie dowolnej 
miejscowości w Polsce, która podłą-
czona jest do sieci Syngeos lub 
GIOŚ.

Cztery przedszkola z gminy Bla-
chownia otrzymały oczyszczacze 
powietrza. To efekt drugiej 
edycji kampanii edukacyjno-in-
formacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać 
smog – Przedszkolaku złap od-
dech”. W jej ramach dzieci wezmą 
też udział w  konkursach i  zaję-
ciach edukacyjnych. 

Wśród placówek znalazły się 
wszystkie placówki wychowania 
przedszkolnego, o  które wniosko-
wała gmina Blachownia. W  efekcie 
kampania będzie realizowana w:

Publicznym Przedszkolu nr 1 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Blachowni przy ul. Wspólnej 5
Publicznym Przedszkolu z  Od-

działem Integracyjnym nr 2 im. Pla-
stusia przy ul. Żeromskiego 4A

Publicznym Przedszkolu w  Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym 
w Łojkach przy ul. Długiej 48

Oddziale przedszkolnym w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. M. Konopnic-
kiej przy ul. Sienkiewicza 8.

W ramach kampanii, każde przed-
szkole otrzyma po dwa oczysz-
czacze powietrza do sal, w  których 
prowadzone są zajęcia edukacyj-
nych.

Organizatorem kampanii jest Sa-
morząd Województwa Śląskiego, 

którego zadania wykonuje Departa-
ment Projektów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego.

Kampania będzie finansowana ze 
środków Samorządu Województwa 
Śląskiego przy współudziale 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Katowicach. Jej celem 
jest podniesienie świadomości eko-
logicznej mieszkańców woje-
wództwa śląskiego, w szczególności 
dzieci w  wieku przedszkolnym, ich 
rodziców i  opiekunów w  zakresie 
wpływu zanieczyszczonego powie-
trza na zdrowie.

Dobra wiadomość dla dzieci 
mieszkających w  Piasku. W  tam-
tejszej szkole podstawowej 
otwarto nowe przedszkole. Dy-
rektor placówki -  Małgorzata 
Matyas – na pamiątkę tego szcze-
gólnego dnia otrzymała od wójta 
gminy Janów symboliczny klucz. 

Nowe przedszkole przyjechali 
obejrzeć między innymi reprezen-
tanci sejmiku województwa ślą-

skiego, władze gminy Janów, radni 
powiatowi i gminni, a także oczywi-
ście dzieci  - wraz z  rodzicami - 
z  przedszkola w  Piasku. Zebrani 
życzyli małym przedszkolakom 
wspaniałej zabawy oraz radosnych 
chwil w  nowej placówce. Dzieci 
z  radością odpakowały prezenty 
przekazane przez gości oraz Urząd 
gminy Janów. Uśmiechom nie było 
końca.

Janów

Nowe przedszkole 
oddane do użytku

Rada Miejska w  Blachowni zgo-
dziła się, by gmina udzieliła 
pomocy finansowej Powiatowi 
Częstochowskiemu. Wsparcie 
w postaci dotacji celowej na być 
przeznaczone na odbudowę 
jezdni, pobocza i  chodnika ul. 
Sienkiewicza w  Blachowni, na 
odcinku od ul. Częstochowskiej 
do DPS-u. 

Chodzi o  drogę powiatową  
nr 1046S. Gmina Blachownia ze 
swojego budżetu wyda na ten cel 
nieco ponad 378 tys. zł, czyli po-
łowę  szacowanych kosztów  inwe-
stycji. -  Zdecydowaliśmy się pomóc 
finansowo Powiatowi Częstochow-
skiemu w  tym przedsięwzięciu, po-
nieważ od dawna Mieszkańcy gminy 
Blachownia sygnalizowali potrzebę 
wyremontowania tego odcinka ul. 
Sienkiewicza  – tłumaczy Burmistrz 
Blachowni Sylwia Szymańska.

Blachownia

Ulica  
Sienkiewicz  
do remontu

Mieszkańcy gminy Poraj

Mogą sprawdzić, czym oddychają

Blachownia

Przedszkolaki chcą zatrzymać smog

Zespół Szkół im. Władysława 
Szafera w  Złotym Potoku roz-
począł rok szkolny z  nowym 
dyrektorem. Zarząd Powiatu 
Częstochowskiego powierzył 
pełnienie tych obowiązków Be-
acie Wójcik.

Nowa pani dyrektor jest nauczy-
cielką języka niemieckiego 
z  16-letnim stażem. Podczas 
swojej kariery zawodowej ukoń-
czyła liczne kursy i szkolenia, m.in. 
w  2009 r. uzyskała certyfikat po-
twierdzający wpis do ewidencji eg-
zaminatorów do przeprowadzania 
egzaminu maturalnego z  języka 
niemieckiego, a  w  2017 r. wzięła 
udział w  kursie kwalifikacyjnym 
dla oświatowej kadry kierowniczej 
z  zakresu zarządzania oświatą. 
Stale współpracuje z zespołem ds. 
projektów z Fundacji Rozwoju Sys-

temów Edukacji, bierze udział 
w przygotowywaniu wniosków do 
wybranych projektów, często peł-
niąc funkcję tłumacza i  opiekuna 
przyjeżdżających grup zagranicz-
nych.

- Mimo przepracowanych lat, 
nadal jestem nauczycielem poszu-
kującym – twierdzi Beata Wójcik. - 
W pracy pedagogicznej staram się, 
by nigdy nie zagościła rutyna. Je-
stem otwarta na ciągłe i systema-
tyczne doskonalenie zawodowe, 
które sprzyja podnoszeniu jakości 
mojej pracy i  pracy szkoły. Wyko-
nałam już wiele zadań, ale wiele 
jest jeszcze przede mną. Poczucie 
to daje energię do podejmowania 
nowych wyzwań i jest dla mnie in-
spiracją do dalszego doskonalenia. 
W  przyszłości zamierzam pod-
nosić swoje kwalifikacje w celu cią-
głego wzbogacania warsztatu 
pedagogicznego – zapewnia.

Złoty Potok

Nowa pani dyrektor

Ochotnicy z Turowa z wielką ra-
dością powitali wóz bojowy, 
który został zakupiony w  wy-
niku przetargu ogłoszonego 
przez gminę Olsztyn. To pocho-
dzący z  2008 roku pojazd na 
podwoziu MAN w  bardzo do-
brym stanie technicznym.

Druhowie i  mieszkańcy licznie 
zgromadzili się przy strażnicy 
w  Turowie, by urządzić mu nie-
zwykle uroczyste przyjęcie. Były 
race, szampan, zawyły syreny. 

Wójt gminy Olsztyn, Tomasz Ku-
charski pogratulował wszystkim 
Ochotnikom z Turowa z prezesem 
Andrzejem Wawrzyniakiem, na-
czelnikiem i  radnym Tomaszem 
Staniorem, radnym Przemy-
sławem Gawronem, komen-
dantem gminnym OSP Janem 
Jeleniem na czele. – To dla nas zu-
pełnie nowa jakość i  zarazem 
wzrost bezpieczeństwa miesz-
kańców. Cieszymy się bardzo 
z tego pojazdu i dziękujemy gminie 
za współpracę – podkreślał To-
masz Stanior. 

Gmina Olsztyn

Turów  
z nowym wozem

Opracowanie: Katarzyna Gwara

zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

zdj. Urząd Gminy Olsztyn

zdj. UG Janów
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Poznaliśmy zwycięzców

Mają najładniejsze ogródki  
i balkony
Poznaliśmy laureatów konkursów na 
najładniejszą działkę i najładniej ukwie-
cony balkon. Ta pierwsza znajduje się na 
terenie Rodzinnych Ogródków Działko-
wych „Wypalanki”, a  te drugie przy 
ulicach Okólnej i Mościckiego.

Własna skrawek ziemi to marzenie wielu 
z  nas. Jeśli jednak z  różnych powodów jest 
ono niemożliwe do spełnienia, miłośnicy ro-
ślin mogą się choć trochę do niego przybliżyć. 
W  jaki sposób? Poprzez stworzenie mini 
ogrodu na… balkonie bądź na działce. Mo-
żemy tam uprawiać wiele owoców i warzyw. 
Miasto zachęcając do aranżacji własnego 
skrawka ziemi rokrocznie organizuje dwa 
konkursy. Miłośnicy zieleni mają więc 
ogromne pole do popisu. 

W  tym roku do udziału w  konkursie na 
najładniej ukwiecony balkon wpłynęło 27 
zgłoszeń (6 z nich było niezgodnych z regu-
laminem). Komisja pod przewodnictwem 
Elżbiety Idczak-Łydżby, pełnomocniczki 
Prezydenta Częstochowy ds. estetyki 
miasta, przyznała dwie pierwsze nagrody 
po 500 zł (brutto) każda – Danucie Walich 
(balkon przy ul. Okólnej) i Janowi Rydzyń-
skiemu (przy ul. Mościckiego) oraz dwie 
drugie nagrody w wysokości 300 zł (brutto) 
każda – Monice Zabielskiej (balkon przy ul. 
Dąbrowskiego) i  Edycie Gołębiowskiej 
(przy ul. Okulickiego).

Z  kolei do konkursu na najładniejszą 
działkę wpłynęło 16 zgłoszeń. Komisja – 
również pod przewodnictwem pełnomoc-
niczki Prezydenta Częstochowy ds. estetyki 
miasta – oceniała zagospodarowanie 
działki, ogólne wrażenie oraz kompozycję 

nasadzeń. I  nagrodę (900 zł brutto) otrzy-
mali Teresa i Andrzej Kapuścik (ROD Wypa-
lanki), II nagrodę (600 zł brutto) – Monika 
Kulińska-Bryk (ROD Tysiąclecie), a III – (po 
450 zł brutto) Danuta Krzyśków-Nowak 
(ROD Park Piastów) oraz Dariusz Siedmilat 
(ROD Rząsawa).

Nagrody w  obu konkursach  podczas 28. 
Dni Częstochowy  wręczył prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodni-
czący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny.

 ■ Tekst: Katarzyna Gwara
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Od 9 do 30 września Agen-
cja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa będzie 
przyjmowała wnioski 
o przyznanie pomocy dla 
rolników szczególnie do-
tkniętych kryzysem CO-
VID-19. Wsparcie finanso-
wane jest z PROW na lata 
2014-2020. 

O  przyznanie pomocy mogą 
ubiegać się rolnicy w  przypadku, 
gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 
2020 r. był posiadaczem co naj-
mniej:

a)  3 sztuk samców gatunku bydło 
domowe, których wiek wynosił 
co najmniej 12  miesięcy i  nie 
więcej niż 24 miesiące lub

b)  3 sztuk krów, samic bydło do-
mowe typu użytkowego mlecz-
nego lub typu użytkowego 
kombinowanego, których wiek 
przekraczał 24 miesiące, lub

c)  10 sztuk samic gatunku owca 
domowa, których wiek wynosił 
co najmniej 12 miesięcy, lub

d)  5 sztuk samic gatunku koza, 
których wiek wynosił co najmniej 
12 miesięcy, lub 

e)  1 sztuki zwierzęcia gatunku 
świnia i zgłosił urodzenie co naj-
mniej 21 sztuk świń, 
które nastąpiło w  okresie od  
1 listopada 2019 r. do 31 maja 
2020 r.

-   oraz ten rolnik lub jego mał-
żonek do dnia zakończenia na-
boru wniosków o  przyznanie 
pomocy prowadzi działalność 
rolniczą w  zakresie chowu lub 
hodowli co najmniej jednego 
z  gatunków zwierząt, których 
był posiadaczem w dniu 1 marca 
2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 
2020 r. prowadził produkcję drobiu 
hodowlanego w  związku z  prowa-
dzeniem produkcji jaj wylęgowych 
kur rzeźnych w  rozmiarze co naj-

mniej 1 000 sztuk, lub
3. według stanu na dzień 1 marca 
2020 r. prowadził produkcję:

a)  kurcząt rzeźnych w rozmiarze 
co najmniej 1000 sztuk lub

b)  gęsi rzeźnych w rozmiarze co 
najmniej 1000 sztuk, lub

c)  indyków rzeźnych w  roz-
miarze co najmniej 1000 sztuk
-   oraz w  okresie od dnia  
15 marca 2020 r. do dnia  
15 czerwca 2020 r. dokonał 
przemieszczenia kurcząt rzeź-
nych, gęsi rzeźnych lub indyków 
rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę ro-
ślin ozdobnych w:

a)  szklarniach ogrzewanych 
o  powierzchni uprawy co naj-
mniej 25 m2 lub

b)   tunelach foliowych ogrzewa-
nych o  powierzchni uprawy co 
najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę 
jednorazowej płatności ryczał-
towej i  jest uzależnione od ro-
dzaju i  wielkości prowadzonej 
produkcji rolnej. Maksymalna 
kwota wsparcia nie może 
jednak przekroczyć 7 tys. euro.  

Wnioski na formularzu udostęp-
nionym przez Agencję będą przyj-
mowały biura powiatowe ARiMR. 
Można je składać osobiście, drogą 
elektroniczną (ePUAP) lub prze-
syłką pocztową. 

Wypłata środków na konto rolnika 
nastąpi w  miesiącu wydania przez 
kierownika biura powiatowego 
ARiMR  decyzji o  przyznaniu po-
mocy. Decyzje te będą wydawane 
w terminie do 75 dni od dnia zakoń-
czenia naboru wniosków. 

Rusza pomoc dla 
rolników szczególnie 
dotkniętych kryzysem 
COVID-19

Trwa nabór wniosków o wsparcie 
dla rolników poszkodowanych przez 
COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 
w sektorze przetwórstwa rybnego. 
Od 1 września ruszył nabór wniosków

Producenci rolni, których 
gospodarstwa zagrożone 
są utratą płynności finan-
sowej w związku z ograni-
czeniami spowodowanymi 
przez epidemię COVID-19 
oraz ci, którzy nie otrzymali 
tzw. pomocy suszowej za 
2019 r. mogą ubiegać się o 
wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można 
składać w biurach powiatowych 
ARiMR. Ostateczny termin ich 
składania nie został określony, 
jednak Agencja może przyznać 
pomoc tylko do 31 grudnia 2020 

r. i w tym terminie musi ją również 
wypłacić. Szybkie złożenie doku-
mentów gwarantuje więc szybszą 
wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za 
pośrednictwem platformy ePUAP 
lub wysłać przesyłką rejestro-
waną. Dokumenty można także 
złożyć osobiście, o ile w danej jed-
nostce istnieje taka możliwość. 
Można je również dostarczyć do 
specjalnych wrzutni, ustawionych 
w placówkach terenowych 
Agencji. W tym wypadku, jeżeli 
wnioskodawca chce otrzymać po-
twierdzenie złożenia, powinien 
dołączyć do wniosku dane kon-
taktowe - adres e- mail bądź nr te-
lefonu komórkowego - ze 
wskazaniem, że za tym pośrednic-
twem Agencja ma poinformować 
o przyjęciu wniosku poprzez 
wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się wła-
ściciele gospodarstw rolnych, 
którym zagraża utrata płynności 
finansowej wywołana koronakry-
zysem i nie otrzymali oni pomocy 
na szkody spowodowane 
w 2019 roku przez suszę i inne 
niekorzystne zjawiska atmosfe-
ryczne. Jednym z warunków przy-
znania pomocy jest złożenie 
oświadczenia o wycofaniu 
wniosku złożonego w 2019 roku 
dotyczącego pomocy na szkody 
spowodowane suszą i innymi nie-
korzystnymi zjawiskami.

Pomoc będzie miała charakter 
pomocy publicznej.

Wszelkie pytania dotyczące na-
boru wniosków o przyznanie po-
mocy można kierować do biur 
powiatowych Agencji lub na 
adres mailowy info@arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 
ogłosiła drugi z trzech pla-
nowanych naborów wnio-
sków o wsparcie dla zakła-
dów przetwórstwa rybne-
go. Można je składać do 7 
września. Pomoc wypłaca-
na jest ze środków Progra-
mu Operacyjnego „Rybac-
two i Morze” i ma na celu 
rekompensatę strat gospo-
darczych wynikających z 
epidemii COVID-19.

W tym naborze, o pomoc która 
jest realizowana w ramach dzia-
łania 5.4 „Przetwarzanie pro-
duktów rybołówstwa i 
akwakultury”, mogą ubiegać się 
zakłady przetwórstwa rybnego, 
działające jako mikro, małe lub 
średnie przedsiębiorstwa, które 
roczny przychód netto z tytułu 
sprzedaży produktów rybołów-
stwa lub akwakultury uzyskany z 
wykonywania działalności gospo-
darczej związanej z działalnością 
PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i 
konserwowanie ryb, skorupiaków 
i mięczaków będą potwierdzały w 
formie oświadczenia i doku-
mentów księgowych.

Pomoc finansową przyznaje się 
w formie wypłaty premii – okre-

ślonej w umowie o dofinanso-
wanie, na realizację operacji w 
zakresie wsparcia kapitału obro-
towego – w wysokości 5 proc. 
rocznego przychodu netto.

Wnioski o dofinansowanie 
przyjmuje Śląski Oddział Re-
gionalne ARiMR. Można je 
składać osobiście lub rejestro-
waną przesyłką pocztową.
Wszystkie szczegółowe infor-
macje, wzory dokumentów 
wraz z instrukcją wypełnienia  
dostępne są na stronie www.
arimr.gov.pl , można również 
uzyskać informacji telefo-
nicznej pod numerem telefonu 
Śląskiego OR ARiMR 
34 378 28 00 lub 34 378 28 01. 

Więcej informacji  
na portalu internetowym: 
www.arimr.gov.pl, 
pod numerem bezpłatnej infolinii:
tel. 800-38-00-84 
oraz w punktach informacyjnych 
w biurach powiatowych i oddzia-
łach regionalnych ARiMR.
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MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
 Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL 
- zadbany z dokumentami np. 
Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus , 
moskwicz , wołga WSK , WFM , JU-
NAK , OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ motocykl , motorower z 
PRL-u kompletny np. WSK , WFM , 
JUNAK , SHL , IŻ , OSA , motorynka , 
wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , 
motorower  
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych 
zapomniany , zastały w garażu nr 
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
 Q Antena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 
r.: Biblioteczka + komoda z mar-
murowym blatem. Sygnowany, 
perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

 Q Białe kamienie - ozdobne, do 
ogrodu, worek 20 kg/16 zł - Czę-
stochowa, tel. 508 747 290

 Q Cegła (czerwona, pełna) z roz-
biórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt. 
Tel. 798-258-531

 Q Część do chevroleta captive. 
Czujnik stopu. Nowy. Made in USA. 
Tel. 501 779 441

 Q Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe 
brzoza - dąb - sosna 
 tel. 665 863 191

 Q Drzwi harmonijkowe – używaną 
w b. dobrym stanie, o wym. 170 X 
75 cm. Tel. 501 109 822

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 
170 cm  - tel. 697 272 102

 Q Futrówka skóra (świnia)   
tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry  
- tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

 Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 Q Kopierkę laserową HP 1010  
- tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Lodówka mastercook duża, bia-
ła. Tel. 721 390 993

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, 
sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 Q Lustro łazienkowe – o wym.  
70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

 Q Maszyna dziewiarska firmy 
boschtel. 34 362 94 27

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

 Q Meble w dobrym stanie - szafa, 
regał, szafka, regał nad szafkę, 
stolik, stolik pod TV, laptop - Czę-
stochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna 
dmpa-40– mało używana!  
Tel. 790 819 855

 Q Pralka whirlpool ładowana od 
góry. Tel. 721 390 993

 Q Prasowalnica elektryczna  
tel. 34 362 94 27

 Q Programator do pralki typ 770  
nowy – tel. 790 819 855

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, 
RDS, AUX, MICTRO COMPONENT 
SYSTEM typ UX-G3, 2x25W  tel. 697 
272 102

 Q Rower Cobran Shimano -  
tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w 
stanie b.dobrym, tel. 790 819 85

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

 QSkóra futrówka świńska,  
el. 790 819 855

 QSofa - mało używana,rozkładana. 
Szara, dół czarny.Szerokość 90 
cm, po rozłożeniu 200 cm. Pojem-
nik na pościel. Tel. 792 617 695

 QTV LED 40 cali samsung 3-d full 
hd dvb-t. Tel. 721 390 993

 QTV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

 QToaleta kompaktowa. – Używa-
ną w b. Dobrym stanie.  
Tel. 501 109 822

 QWanna metalowa – używaną w 
b. Dobrym stanie, o wym. 170 X 
75 cm. Tel. 501 109 822

 Q  Węgiel ekogroszek luzem i wor-
kowany z dostawą pod podany 
adres na terenie Częstochowy i 
okolic Tel. 601 495 165 (osoba 
prywatna)

PRZYJMĘ
 Q Stare telefony komórkowe, stare 
klucze, krzyżyki i medaliki, stare 
monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 Q Stare bilony - nominał obojętny 
 -tel. 663 626 576

 Q Srebro, może być złom. 
Tel. 667 499 164

PRACA

DAM PRACĘ
 Q Praca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Ope-
rator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Przyjmę do pracy handlowca  

tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyobla-
cza tel. 601 505 520

SZUKAM PRACY
 Q Mężczyzna, lat 44 podejmie pra-
cę jako tokarz, ślusarz. 
Tel. 694 200 794

 Q Podejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp.  Tel. 536 512 396

 Q Podejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. tel. 508 747 290 

 Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, 
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz, 
tel. 694 200 794.

 Q Podejmę pracę jako pracownik go-
spodarczy lub dozorca stróż. 
Tel. 536 512 396

USŁUGI
 Q Flash gsm profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych orz na-
wigacji gps. Częstochowa, al. 
Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi 
- tel. 577 341 526

 Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko  

- tel. 532 240 888

 Q Malarskie czysto, tanio,  
malowania każdych pomiesz-
czeń mieszkalnych i lokali – Czę-
stochowa i okolice  
tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjo-
nalnie, czysto, dokładnie, każdych 
pomieszczeń wewnątrz - Często-
chowa i okolice do  
30 km - tel. 663 545 775

 Q Malowanie tanio, czysto, dokład-
nie, zlecenia gipsowo-malarskie  
tel. 883 844 555

 Q Naprawa pomp wodnych, 
hydroforowych, samochodo-
wych i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 
133a, tel. 669 245 082

 Q Polerowanie reflektorów, bla-
charstwo, lakiernictwo, tłumiki. 
Automat trojanowski. Częstocho-
wa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE

 Q Rencista,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis,  
tel. 531 638 188

 Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, 
pozna panią chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511-224-410

 Q  Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, 
pozna panią  
(pani może posiadać dzieci).  
Tel. 660 006 217

 Q Zatrudnię wykwalifikowaną 
kucharkę z wieloletnim do-
świadczeniem i z umiejętno-
ścią gotowania różnorodnych 
diet. Mile widziane referencje. 
Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 

 Q Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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Inwestycje w szkołach
20,5 mln zł wyda w tym roku Częstochowa na 
realizację inwestycji oświatowych. Do tego 
dodać trzeba jeszcze 760 tys. zł, które zo-
staną przeznaczone na większe remonty. 

W 3 częstochowskich szkołach tj., SP 1 przy 
ul. Księżycowej, SP 41 przy ul. Okólnej i SP 32 
przy ul. Przerwy – Tetmajera realizowano in-
westycje związane z termomodernizacją. 
Docieplono również MP nr 19 przy ulicy 
Szkolnej oraz MP nr 37 przy ul. Sportowej. Z 
kolei w Miejskich Przedszkolach nr 5 przy ul. 
Górskiej i nr 6 przy ul. Sosnowej wymieniono 
instalację c.o., grzejników wraz z termosta-
tami. W VI LO im. H. Dąbrowskiego wyre-
montowano dach budynku. A przy Szkole 
Podstawowej nr 29 przy ul. św. Rocha wy-
mieniono charakterystyczny dla budynku 
szkoły świetlik nad holem głównym. Poza 
tym w ZSP nr 2 przy ul. Olsztyńskiej została 
w sposób kompleksowy przebudowana sala 
gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym i 

szatniowym. W dwóch kolejnych placów-
kach oświatowych zakończono prace przy 
przebudowie sanitariatów (ZS Prusa na Ra-
kowie i ZS Kochanowskiego przy ul. War-
szawskiej). Zakończył się też remont sali 
gimnastycznej w SP 54 przy ul. Kukuczki, a 
także sali gimnastycznej w IX LO przy ul. Ja-
snogórskiej. Sfinalizowano również remont 
elewacji w ZS Kochanowskiego. Od połowy 
marca do końca lipca trwała budowa boiska 
przy VII LO im. Kopernika. Szkoła zyskała 
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x24 
m wraz z oświetleniem i piłkochwytami. 
ZSZS przy ul. Krótkiej zyska 6-przystan-
kową zewnętrzną windę przystosowaną do 
przewożenia osób z niepełnosprawno-
ściami. Dzięki temu obiekt wreszcie będzie 
dużo lepiej przystosowany dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Prace potrwają do końca października. War-
tość inwestycji to ok. 600 tys. zł.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara
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Wybrane samochody na dzień 4 września 2020 r.

 
 

 
 

TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

MERCEDES GLC 220  
2.2 Diesel 2019, krajowy, 
I-wł., serwisowany, 
f-ra vat 23%

160.600 zł

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D,  rok prod. 2017, kraj., 
 I - wł. F-VAT 23%,  
serwisowany

59.900 zł

MERCEDES GLC COUPE  
2.0 benzyna, krajowy, serwi-
sowany, I-wł. 
F-VAT

158.900 zł

TOYOTA YARIS 1,5 benzyna,  
rok prod. 2017  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

41.700 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna + 
LPG, rok prod. 2017,  
krajowy, I-wł., 
serwisowany, f-VAT 23%

37.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel  
rok prod. 2018 , kraj., 
I-wł., serwisowany, 
f-vat 23% 

63.900 zł

SEAT LEON 
1.2 E, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwisowany 
F-VAT 
 

37.900 zł

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT  29.900 zł

Q	 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,I – wł.  35.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 58.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

Q	 MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2004  7.400 zł

Q	 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

Q	 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  14.900 zł
Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 8.900 zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

Q	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł
Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2014-2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT 23%  31-900 - 33.900 zł

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł
Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008-2009 16.800 -19.900zł

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016   29.900 zł

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

Q	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

Q	 SEAT TOLEDO 1.2 benz., rok prod. 2016, kraj., I-wł. 
f-vat 23%, serwisowany 29.900 zł

Q	 RENAULT KOLOES 2.0 diesel, rok prod. 2008, krajowy 19.900 zł

Q	 HONDA JAZZ 1.3 E, rok prod. 2004, krajowy 9.900 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2004, krajowy 5.900 zł

Q	 MERCEDES A170 1.7 diesel, rok prod. 2002, krajowy 4.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

Q	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.  7.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

Q	 PEUGEOT 207 1.4 benzyna, rok prod. 2008  11.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł

 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E,  rok prod. 2002r.

 10.400 złQ	 NISSAN NOTE 1.4 E,  rok prod. 2008r., kraj.

 11.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D,  rok prod. 2004r.

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 22.900 złQ	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

Dobra wiadomość dla kierowców. 
GDDKiA udostępniła do ruchu 
około pięciokilometrowy frag-
ment wschodniej jezdni odcinka 
Radomsko - granica woje-
wództwa łódzkiego i  śląskiego 
oraz jedenastokilometrowy frag-
ment od Tuszyna do Piotrkowa 
Trybunalskiego. Jak zapowiadają 
drogowcy, przed końcem roku 
ruch prowadził będzie po nowej 
nawierzchni betonowej na co naj-
mniej czterech z pięciu odcinków.

Obecnie kierowcy mają do dyspo-
zycji, podobnie jak dotychczas, 
układ 2+1, to znaczy dwa pasy ruchu 
w  jednym kierunku i  jeden w  prze-

ciwnym. - Jest to konieczne, aby za-
kończyć prace przy nowej jezdni 
związane z  odwodnieniem, ekra-
nami i  barierami. Wówczas będzie 

możliwe wprowadzenie ruchu  
w  układzie 2+2. Powinno to na-
stąpić na przełomie roku – wyja-
śniają drogowcy.

 
Po zmianie organizacji ruchu kie-

rowcy mają do dyspozycji równą be-
tonową jezdnię. Przypomnijmy 
jednak, że to wciąż plac budowy, na 
którym pracują ludzie i używany jest 
różny ciężki sprzęt. Obowiązują 
więc ograniczenia prędkości. Nie-
którzy kierowcy najwyraźniej 
jednak mają je za nic – jeszcze na 
starej, nierównej nawierzchni nie-
chlubny „rekordzista” rozwinął tam 
prędkość 189 km/h. - Dlatego pro-
wadzone są rozmowy z  ITD o  uru-
chomieniu odcinkowego pomiaru 
prędkości na przebudowywanym 
odcinku. Pozwoli to uspokoić jazdę 
kierowców po przeniesieniu ruchu 
na nową jezdnię i  wprowadzeniu 
dwóch pasów ruchu w każdym kie-
runku – zapowiadają drogowcy. 

GDDKiA oddała również do 
użytku jedenastokilometrowy frag-
ment od Tuszyna do Piotrkowa Try-
bunalskiego. I  tym przypadku ruch 
odbywa się tam w układzie 2+1, dwa 
pasy ruchu w  kierunku połu-
dniowym i jeden na północ. Obowią-
zuje tam również ograniczenie 
prędkości do 70 km/h. Wyeksplo-
atowana jezdnia wschodnia, którą 
jeździły samochody, została za-
mknięta. 

 ■ Tekst: Katarzyna Gwara

Nowe odcinki oddane do użytku

Historyczne zmiany na budowie A1 
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Sprzedaż: części nowe i używane
Felgi i ogumienie
Diagnostyka, elektronika i mechanika pojazdowa
Naprawa automatycznych
i manualnych skrzyń biegów
Naprawa silników

 Qcd. ze str. 1
 

Autobus jest sprawdzany podczas 
kursów z pasażerami. Obsługuje on 
różne trasy. Przede wszystkim może 
pojawić się na liniach  12, 15, 17 i 19, 
ale niewykluczone, że okazjonalnie 
także na innych. Jeśli autobus się 
sprawdzi, miejski przewoźnik wy-
najmie 15 nowych „elektryków”. Bę-
dzie to najem długoterminowy na 
siedem lat. Autobusy trafią do MPK 
najpóźniej z końcem roku.

- Cieszę się, że Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne zawarło 
ugodę  z NFOŚiGW. Dało nam ono 
kolejne możliwości unowocze-
śniania taboru miejskiego prze-
woźnika – zaznacza prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. - Zgodnie 
z  porozumieniem MPK ma obo-

wiązek – wspólnie z firmą Autosan 
- przywrócić do końca 2023 roku 
łącznie minimum 25 hybryd, analo-
gicznie do pierwszej, która od kilku 
tygodni wozi w  sposób bezpieczny 
i  komfortowy częstochowskich pa-
sażerów. Za każdą sztukę z pozosta-
łych 15 pojazdów hybrydowych, 
którą nie udałoby się należycie zmo-
dyfikować, MPK do końca 2034 
roku musi zakupić inny nowy, au-

tobus ekologiczny. Mam nadzieję, że 
wszystkie te działania doprowadzą 
do tego, że częstochowianie będą 
mogli korzystać z  bezpiecznych, 
sprawnych i  nowoczesnych po-
jazdów, które nie będą mieć nega-
tywnego wpływu na środowisko 
– wyjaśnia. 

Testy autobusu elektrycznego na 
częstochowskich trasach pozwolą 
zarówno kierowcom jak i  pasa-
żerom zaznajomić się ze specyfiką 
tych nowoczesnych pojazdów. 
W środku będzie 27 miejsc siedzą-
cych, rampa dla osób z  niepełno-
sprawnościami ruchowymi czy 
przyciski dostosowane dla pasa-
żerów niedowidzących i  niewido-
mych. - Będą one wydajne, bo zasięg 
jednego ładowania szacowany jest 
na 240 km. Ponadto zostaną bogato 

Częstochowa

MPK testuje elektryczny autobus

wyposażone – wymienić tu można 
chociażby biletomaty do płatności 
zbliżeniowych na pokładzie, system 
kamer monitoringu, klimatyzację, 
cztery punkty USB oraz wi-fi – wy-
licza Robert Madej, zastępca pre-
zesa częstochowskiego MPK. 

Przy tej okazji przypominamy, że 
od 1 września w życie wszedł szereg 
istotnych dla pasażerów zmian w or-
ganizacji komunikacji miejskiej. Naj-
ważniejszą z  nich jest  początek 
powrotu obsługi pasażerskiej 
w okolice dworca PKP Raków z wy-
korzystaniem infrastruktury wybu-
dowanego tam węzła 
przesiadkowego. – Dokonaliśmy od-
biorów technicznych, dlatego wa-
runkowo możemy przywrócić tam 
działanie linii autobusowych MPK 
nr 12, 32, i 80. Uspokajam, że nie jest 
to jednak rozwiązanie ostateczne. 
Będzie ono możliwe dopiero po wy-
pełnieniu się formalności związa-
nych z nadzorem budowlanym oraz 
po zakończeniu innych inwestycji 
drogowych na Rakowie, w tym prze-
budowy ul. Łukasińskiego  – zapo-

wiedział p.o. dyrektora MZDiT 
w Częstochowie, Piotr Grzybowski.

Pasażerowie MPK muszą liczyć się 
jeszcze z kilkoma nowościami, które 
wchodzą w życie. Mianowicie:

 
- od 1 września po Mykanowie 

(linia nr 13 do Wierzchowiska), MPK 
będzie dojeżdżało w głąb terenu ko-
lejnej ościennej gminy, Gminy 
Mstów - tym razem autobusem  nr 
30 do Siedlca przez Jaskrów, Wan-
cerzów i Mstów.

 - od 1 września na przebudowaną 
w ramach wielkiej przebudowy starej 
linii tramwajowej pętlę przy Dworcu 
Raków PKP powrócą tramwaje linii 
nr 2 (przez al. Pokoju na razie kursują 
stare tramwaje, ale Twisty pojawią 
się w  tej części miasta po zakoń-
czeniu całej przebudowy)

  - od 1 września autobusy i  tram-
waje częstochowskiego MPK wra-
cają do kursowania zgodnie ze 
standardowym,  roboczym roz-
kładem jazdy w dni powszednie.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Gwara
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Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów

Sukces częstochowskich 
szachistów

We Wrocławiu odbyły się In-
dywidualne Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów w Szachach 
Szybkich i Błyskawicznych. 
Tym razem turniej - ze wzglę-
du na koronawirusa - został 
on podzielony na dwa etapy. 
W pierwszym rywalizowali 
zawodnicy z grypy wiekowej 
14-18 lat, natomiast w dru-
giej do 12 lat. Świetnie spisa-
ła się ekipa Uczniowskiego 
Klubu Sportowego “Hetman” 
Częstochowa.

Największy sukces wśród naszych 
reprezentantów osiągnęła 7-letnia  
Zuzanna Kamińska, która z rewela-
cyjnym wynikiem 13 pkt z  13 partii 
(wszystkie wygrane) została Mi-
strzynią Polski Młodziczek do lat 8  
w Szachach Błyskawicznych! W sza-
chach szybkich również zajęła wy-
sokie  - szóste - miejsce.

4 miejsce w Mistrzostwach Polski Mło-
dzików do lat 8 w  Szachach Szybkich 
zajął Wiktor Golis.  W  szachach bły-
skawicznych zajął 11 miejsce.

W  Mistrzostwach Polski Juniorek do 
lat 14 Emilia Egeman zajęła  
10 miejsce.

W  Mistrzostwach Polski Juniorek do 
lat 18 w  Szachach Błyskawicznych 
Sandra Orlik zajęła 11 miejsce, w sza-
chach szybkich 14 miejsce.

W  Mistrzostwach Polski Juniorów do 
lat 16 w  Szachach Błyskawicznych 
Kamil Kaliszuk zajął 13 miejsce.

Dobrze wypadli również Borys Wit-
czak,  Adam Wandor,  Agnieszka 
Kokot i Szymon Małek.

Wielkie gratulacje 
dla zawodniczek i zawodników.

Informacje przed meczem

Raków Częstochowa  
vs Zagłębie Lubin

2. liga

Zwycięski początek Skry

1 września rozpoczęła się 
sprzedaż biletów i  karnetów 
na sezon 2020/2021 na mecze 
Skry Częstochowa. Prowa-
dzona jest ona za 
pośrednictwem portalu 
http://bilet.pax.pl/, zgodnie 
z  obecnie obowiązującymi 
obostrzeniami sanitarnymi.

Karnety na sezon 2020/2021 do-
stępne są w sprzedaży w systemie 
przypisywania do Karty Kibica.

Karta nabyta w  ubiegłym se-

zonie dalej będzie obowiązywać 
– nie ma potrzeby nabywania 
nowej.
Ceny biletów w  sezonie 
2020/2021:

 ● normalny: 12 zł 
 ● ulgowy: 6 zł 

Ceny karnetów w  sezonie 
2020/2021:

 ● normalny: 100 zł 
 ● ulgowy: 50 zł  

Cena nowej Karty Kibica:
 ● 10 zł

 ■ Paula Nogaj

Ruszyła sprzedaż biletów na mecz Raków Częstochowa – Zagłębie 
Lubin, który odbędzie się 14 września o godz. 18:00 na GIEKSA 
Arenie w Bełchatowie.

- W związku z trwającą w Polsce pandemią COVID-19 i nałożonymi 
obostrzeniami sanitarnymi, kibice mogą aktualnie zapełnić maksy-
malnie 50% wszystkich dostępnych miejsc. W związku z możliwością 
zmian warunków organizacji imprez masowych, posiadacze karnetów 
nie mają przypisanych stałych miejsc na stadionie, a wybierają je przed 
każdym meczem, przed rozpoczęciem otwartej sprzedaż biletów. Jest 
to dokładnie taki sam sposób odbioru biletów, jaki obowiązywał w run-
dzie finałowej sezonu 2019/2020 – przypomina klub. Karnetowicze 
swoje bilety mogą odbierać od 31 sierpnia w  bileterii online bądź 
w Biurze Obsługi Kibica w Galerii Jurajskiej. Z kolei otwarta sprzedaż 
biletów na trybunę C (niebieską) oraz D (czerwoną – rodzinną) wystar-
towała w  czwartek 3 września. Wejściówki można zakupić również 
w bileterii online lub w Biurze Obsługi Kibica w Galerii Jurajskiej. - Bi-
lety na trybunę B (młyn) kupicie tylko w  sklepie Medalik przy ulicy 
Berka Joselewicza 5 za pośrednictwem stowarzyszenia kibiców 
„Wieczny Raków”. Informacje o  godzinach otwarcia sklepu Medalik 
znajdziecie na stronie stowarzyszenia lub na stronie sklepu – informuje 
klub. Ceny biletów w przedsprzedaży kształtują się następująco: bilet 
rodzinny 56 zł, bilet normalny 23 zł, bilet ulgowy 17 zł. W dniu meczu 
obowiązywać będą ceny: bilet rodzinny 62 zł, bilet normalny 26 zł, bilet 
ulgowy 20 zł. Uruchomiona została również sprzedaż biletów na prze-
jazdy organizowane przez klub na GIEKSA Arenę w  Bełchatowie 
w dniu meczowym. Potrwa ona do niedzieli 13 września. Koszt prze-
jazdu w  obie strony to koszt zaledwie 10 zł. Przypominamy, że trwa 
nadal sprzedaż karnetów na rundę jesienną 2020/2021.  Ceny kar-
netów: normalny 159 zł, ulgowy 119 zł, dziecięcy 10 zł, Karnet upo-
ważnia do uczestnictwa w 7 meczach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy 
oraz wszystkich meczach rozgrywanych w Bełchatowie w ramach For-
tuna Pucharu Polski.

Skra Częstochowa pokonała we Wrocławiu Śląsk II 1:0, odnoto-
wując tym samym zwycięstwo w  spotkaniu inaugurującym 
sezon 2020/2021. Bramkę dla częstochowskiej drużyny zdobył 
Kamil Wojtyra. 

- Kilkanaście stopni na plusie i pochmurna pogoda nie zachęcały spe-
cjalnie kibiców do przybycia na stadion przy ulicy Oporowskiej we 
Wrocławiu, aby zobaczyć inauguracyjny mecz rezerw Sląska ze Skrą. 
Jednak ci, którzy zdecydowali się na ten krok nie mieli prawa narzekać. 
Spotkanie toczyło się od początku w dobrym tempie, a obu drużynom 
nie brakowało okazji na zdobycie goli – relacjonuje Mariusz Rajek ze 
Skry Częstochowa. – To był bardzo fajny mecz, otwarty z wieloma sytu-
acjami. Dobra postawa Mikołaja Biegańskiego też nam pomogła, ma on 
godnego konkurenta w osobie Mateusza Kosa. Zawodnicy z pola też 
włożyli dzisiaj bardzo dużo pracy – powiedział po meczu zadowolony 
z występu swoich podopiecznych trener Marek Gołębiewski. – Piłka 
polega na tym, żeby kibice mieli frajdę i ten mecz im to dał. Nie była to 
kopanina, tylko naprawdę dobre zawody. Widać, że Skra gra długo ze 
sobą, jest dobrze zorganizowana w defensywie – dodał z kolei szkole-
niowiec gospodarzy Piotr Jawny. W  następnej kolejce Skra Często-
chowa zmierzy się na stadionie przy ul. Loretańskiej z  KKS Kalisz. 
Spotkanie zaplanowano na sobotę 5 września o godz. 17:00.

Od lewej: Agnieszka Kokot, Emilka Egeman

Od lewej: Kamil Kaliszuk, Szymon Małek 

W środku: Zuzanna Kamińska Wiktor Golis

Od lewej: Adam Wandor, Borys Witczak, Wiktor Golis

Skra Częstochowa

Ruszyła sprzedaż karnetów

Śląsk II Wrocław – Skra Częstochowa 0:1 (0:1)
0-1 Kamil Wojtyra 32’  – asysta Mesjasz
Śląsk: Szcerbal, Boruń Ż, Tamas, Poprawa Ż, Wypart Ż, Szpakowski (Młynarczyk), 
Pałaszewski, Lewkot (Ahmed), Łyszczarz (Krocz), Gąska (Kotowicz), Bergier
Skra: Biegański –  Brusiło, Mesjasz, Holik, Gołębiowski (Ż) (46′ Sinior)  
–  Noiszewski (88′ Muniak) –  Zieliński (80′ Kazimierowicz), Olejnik, Nocoń,  
Niedbała – Wojtyra
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PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa  
vs ROW Rybnik
Już w najbliższy piątek 4 września Eltrox 
Włókniarz Częstochowa zmierzy się 
z PGG ROW Rybnik na Arenie zielona-e-
nergia.com. Początek spotkania 
zaplanowano na godzinę 20:30.

Przez chwilę kibice zadawali sobie pytanie, 
czy mecz z  drużyną PGG ROW Rybnik doj-
dzie do skutku, bowiem po ostatnich wyda-
rzeniach związanych z  odwołanym meczem 
Eltrox Włókniarz Częstochowa - Moje Ber-
mudy Stal Gorzów, zawieszona została li-
cencja częstochowskiego toru. Na szczęście 
w  poniedziałek 31 sierpnia na Arenie zielo-
na-energia.com pojawił się Leszek Demski – 
przedstawiciel Głównej Komisji Sportu 
Żużlowej i nie miał żadnych uwag do obiektu, 
przywracając mu licencję. Poprzednie spo-
tkanie w  ramach 12. kolejki PGE Ekstraligi 
w  Lublinie pomiędzy Włókniarzem Często-
chowa a  tamtejszym Motorem, przyniosło 
spore zaskoczenie i roszadę w tabeli ligowej. 
Biało-Zielona ekipa pokonała drużynę go-

spodarzy 51:39. Uzyskała także lepszy wynik 
w  dwumeczu, zapisując na swoim koncie 
punkt bonusowy. Z szóstej pozycji wskoczyła 
zatem na miejsce ...

Victoria Poczesna zdobyła tytuł Drużyno-
wego Mistrza Polski w kategorii do lat 12, 
pokonując pewnie TSŻ Toruń 63:36. Pod-
czas sportowych zmagań w  Toruniu, 
świetnie zaprezentowali się również se-
niorzy Victorii– w  ramach meczu CS 
Superligi w  zaciętym meczu z  Drwęcą 
Kaszczorek, przegrali zaledwie 4 punktami. 

Niedziela 16 sierpnia była intensywna dla za-
wodników Victorii Poczesna. Rozegrali oni aż 
trzy mecze na torze speedrowerowym przy ul. 
Bielańskiej w  Toruniu. W  pierwszym poje-
dynku speedrowerzyści z  Poczesnej podjęli 
Drwęcę Kaszczorek, która podobnie jak Vic-
toria do tej pory nie zdobyła punktów w CS Su-
perlidze. - Pierwsza połowa meczu była bardzo 
wyrównana i żadna z drużyn nie potrafiła zbu-
dować przewagi. Po 8. wyścigu gospodarze 
z  kujawsko-pomorskiego odskoczyli na 7 
punktów, jednak zawodnicy Victorii szybko 
wykorzystali możliwość wystawienia rezerwy 
taktycznej i  odrobili stratę. Przed dwoma 
ostatnimi wyścigami klub z  Poczesnej wy-
grywał jednym punktem, jednak w  decydu-
jącej fazie spotkania gospodarze przechylili 
szalę zwycięstwa i finalnie wygrali 76:72. Był 
to zdecydowanie najlepszy dotychczas mecz 

w  wykonaniu seniorów Victorii Poczesna 
w CS Superlidze. Najwięcej punktów dla dru-
żyny zdobył Daniel Kamionka (18+3), Jan 
Knapński (16) i  Emil Krakowian (12). Na-
stępnie przyszedł czas na rywalizację w  ra-
mach CS Superligi Żaków - Drużynowych 
Mistrzostw Polski do lat 12. W tym meczu Vic-
toria Poczesna podejmowała miejscowy TSŻ 
Toruń. Pocześnianie od początku meczu odno-
sili pewne zwycięstwa biegowe nad nieco 
młodszymi rywalami z  Torunia. Wśród mło-
dych zawodników z  Poczesnej nie było sła-
bych punktów. Każdy z zawodników wygrywał 
wyścigi i umiejętnie jechał w duecie. Komplet 
punktów dla Victorii zdobył Aleks Radło, 
a dzielnie wspierali go: Mikołaj Podwyszyński, 
Jakub Ordon i  Patryk Chwał. Dzięki zwycię-
stwu nad TSŻ Toruń pocześnianie zostali Dru-
żynowymi Mistrzami Polski do lat 12! - Warto 
wspomnieć, że do tego sukcesu przyczynił się 
także Piotr Kweczke, który akurat tego dnia 

był nieobecny, ale w  poprzednim meczu sta-
nowił o sile zespołu, będąc jednym z najlepiej 
punktujących zawodników. Brawa dla mło-
dych pocześnian! Ostatnim akordem tego 
dnia na torze w  Toruniu był pojedynek 
TSŻ-u Toruń z Victorią Poczesna w ramach CS 
Superligi. Doświadczeni rywale z miasta Miko-
łaja Kopernika punktowali zmęczonych po-
cześnian od początku meczu. Mimo wszystko 
zawodnicy z Poczesnej walczyli o każdy punkt 
i stworzyli kilka ciekawych akcji na torze. Osta-
tecznie TSŻ wygrał 94:55 i potwierdził swoje 
mistrzowskie aspiracje. Wśród pocześnian 
najwięcej punktów zdobył Daniel Kamionka 
(10+1)

Awizowane składy:
Eltrox Włókniarz Częstochowa 
9. Leon Madsen 
10. Paweł Przedpełski 
11. Rune Hotla 
12. Jason Doyle 
13. Fredrik Lindgren 
14. Mateusz Świdnicki 
15. Jakub Miśkowiak

PGG ROW Rybnik  
1. Kacper Woryna 
2. Mateusz Szczepaniak 
3. Sergei Logachev 
4. Vaclav Milik 
5. Robert Lambert 
6. Kamil Nowacki 
7. Mateusz Tudzież

Szczegółowe wyniki zawodników 
Victorii Poczesna:
 
PKS Victoria Poczesna: 63 pkt.  
(mecz z TSŻ Toruń do lat 12) 
1. Mikołaj Podwyszyński (3,4,4,4,3*) 18+1 pkt. 
2. Jakub Ordon (2*,3*,4,3,4) 16+2 pkt. 
3. Patryk Chwał (3*,2,3*,W,3*) 11+3 pkt. 
4. Aleks Radło (4,4,3*,3*,4) 18+2 pkt. 
5. Julia Rajczyk – nie startowała
PKS Victoria Poczesna: 72 pkt.  
(mecz z Drwęcą Kaszczorek) 
1. Jan Knapiński (4,3,2,3,4) 16 pkt. 
2. Jakub Deska (2,1,1,2,3) 9 pkt. 
3. Daniel Kamionka (4,3*,3,3*,3*,2) 18+3 pkt. 
4. Braian Charbich (1,4,1,1,1) 8 pkt. 
5. Emil Krakowian (1,3,4,4,T) 12 pkt 
6. Arkadiusz Dudek (2,1,-,4,2*) 9+1 pkt. 
7. Artur Pisarek – nie startował 
8. Włodzimierz Kuziorowicz – nie startował
PKS Victoria Poczesna: 55 pkt.  
(mecz z TSŻ Toruń) 
1. Włodzimierz Kuziorowicz (3,2*,1,2*,1) 
9+2 pkt. 
2. Daniel Kamionka (2*,-,4,-,4) 10+1 pkt. 
3. Artur Pisarek (1,2,1,2,2) 8 pkt. 
4. Braian Charbich (2,1,2,3,1) 9 pkt. 
5. Emil Krakowian (-,-,1,3,1) 5 pkt. 
6. Jakub Deska (1,2,2,1,2) 8 pkt. 
7. Arkadiusz Dudek (3,W) 3 pkt. 
8. Jan Knapiński (2,1) 3 pkt.

Mistrzostwa siatkówki plażowej

Sędziowali częstochowianie

Polski Związek Piłki Siatkowej nomi-
nował do sędziowania turnieju 
finałowego Mistrzostw Polski Kobiet 
i Mężczyzn w siatkówce plażowej - Martę 
Rembielak-Kucharską i  Marcina Do-
brzańskiego. Po raz kolejny 
częstochowscy sędziowie zaprezento-
wali się z  dobrej strony i  promowali 
nasze miasto. 

Tegoroczny turniej finałowy miał miejsce 
w  Mysłowicach, gdzie od minionego piątku 
do niedzieli najlepsze polskie plażowiczki 
i  najlepsi krajowi plażowicze walczyli o  mi-
strzowski tytuł i  złote medale. Pula nagród 
wynosiła aż 110 tys. zł. Podczas turnieju 
obecni byli też sędziowie z  Częstochowy. 
Polski Związek Piłki Siatkowej nominował na 
te niezwykle ważne zawody sędzię Martę 
Rembielak-Kucharską i sędziego Marcina Do-
brzańskiego, którzy po raz kolejny promowali 
Częstochowę na zawodach najwyższej rangi. 
Na turnieju był też obecny Przewodniczący 
Wydziału Siatkówki Plażowej PZPS Rafał Po-
śpiech z Częstochowy. Z bardzo dobrej strony 
zaprezentowała się Marta Rembielak-Ku-
charska, która w meczu finałowym kobiet de-
cydującym o  złotym medalu i  mistrzostwie 
Polski była sędzią II i pomagała sędziemu I Ja-
nuszowi Cyranowi z Bielska Białej.

- Mam nadzieję, ze nie zapeszę na następne 
lata, ale od 5 lat Finały Mistrzostw Polski od-
bywają się z udziałem częstochowskich arbi-

trów – cieszy się sędzia Marcin Dobrzański.
- Cieszę się, że po raz kolejny byłam nomi-

nowana na turniej finałowy Mistrzostw 
Polski i  po raz drugi dotarłam do finału 
i meczu o złoty medal – dodaje Marta Rem-
bielak-Kucharska. - W 2018 roku byłam sę-
dzią II w meczu finałowym kobiet. Teraz też 
udało mi się dotrzeć do najważniejszego 
meczu w kobiecym turnieju. To cieszy. PZPS 
na turniej finałowy Mistrzostw Polski kobiet 
i  mężczyzn nominował sędziów: Agnieszka 
Myszkowska (Warszawa), Agata Józefowicz 
(Wrocław), Marta Rembielak-Kucharska 
(Częstochowa), Wioletta Franczyk (Biadoliny 
Radłowskie), Krzysztof Wojtunik (Łódź), 
Marcin Grzelak (Łódź), Janusz Cyran (Biel-
sko-Biała), Marcin Dobrzański (Często-
chowa), Paweł Kryda (Łódź), Michał 
Grzegórzko (Ruda Śląska), Mateusz Kolan 
(Plewiska), i Wojciech Obłój (Mysłowice). Ko-
misarzami zawodów byli: Jerzy Tatarek 
(Wrocław) i  Bogusław Kawiak (Warszawa), 
a  sędzią głównym turnieju Jan Baniak 
(Opole).

Fot: Archiwum Marty Rembielak-Kucharskie

Drużynowe Mistrzostwa Polski

Triumf Victoria Poczesna



16. PIĄTEK-NIEDZIELA 4-6 WRZEŚNIA 2020 materiał informacyjny


