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Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w minioną środę  
10 sierpnia projekt wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Jego  

wysokość to 3 tysiące złotych. O tę kwotę wnioskować będzie trzeba  
w gminie, która na wypłatę będzie miała maksymalnie 30 dni.  

Ustawa o dodatku węglowym czeka na podpis Prezydenta RP, który na jej 
podpisanie ma czas do 26 sierpnia. Możliwe więc, że wnioski będzie  

można składać jeszcze w tym miesiącu.

Dodatek węglowy

Jest już dostępny 
wzór wniosku

Dodatek węglowy będzie przy-
sługiwał gospodarstwom do-
mowym, dla których głównym 
źródłem ogrzewania jest kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na pa-
liwo stałe – zasilane węglem ka-
miennym, brykietem lub peletem, 
zawierającymi co najmniej 85% 
węgla kamiennego. Wysokość do-
datku to 3 tysiące złotych – kwota 
ta będzie wypłacona jednora-
zowo. Co istotne, z uwagi na fakt, 
że dodatek węglowy powiązany 
jest z  gospodarstwem domowym, 
w  przypadku złożenia wniosku 
przez więcej niż jednego członka 
tego gospodarstwa,  przyzna-
wany będzie on temu z  wniosko-
dawców, który złoży wniosek jako 
pierwszy. Termin na składanie 
wniosków o  wypłatę tego do-
datku upływa 30 listopada 2022 
r., a  gmina ma maksymalnie mie-
siąc na jego wypłatę.

Jak wypełnić wniosek?

Ministerstwo Klimatu i  Śro-
dowiska  zgodnie z  ustawą z  5 
sierpnia 2022 r. o  dodatku wę-
glowym przygotowało projekt 
rozporządzenia, w  którym przed-
stawiono wzór wniosku – został 
on opublikowany w minioną środę 
10 sierpnia na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji. – W  kon-
sekwencji, w  celu zapewnienia 
sprawności procesu weryfikacji 
wniosków i wypłacania dodatków 
przez gminy ustawodawca uznał, 
że zasadne jest wprowadzenie 
jednolitego wzoru wniosku. 
Wniosek ten powinien zwierać 
przy tym wszystkie dane i  infor-
macje niezbędne gminie do do-
konania jego weryfikacji, zgodnie 
z  przywołanymi kryteriami usta-
wowymi – wyjaśnia Ministerstwo 
w  projekcie rozporządzenia. We 
wniosku trzeba wypełnić dane 
dotyczące wnioskodawcy, w  tym 
dane konieczne do jednoznacznej 
identyfikacji (imię, nazwisko, 
PESEL, dane dokumentu potwier-

dzającego tożsamość),  a  także 
podać numer rachunku banko-
wego, na który ma zostać prze-
kazana kwota dodatku. Trzeba 
wskazać miejsce zamieszkania 
i  określić, czy gospodarstwo do-
mowe jest jednoosobowe, czy 
wieloosobowe – w  przypadku 
tego drugiego należy podać 
liczbę domowników z  uwzględ-
nieniem wnioskodawcy, a  także 
uzupełnić ich dane. We wniosku 
trzeba również określić źródło 
ogrzewania, czyli zaznaczyć jedno 
z  poniższych: kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa, piec 
kaflowy na paliwo stałe. Infor-
macje przedstawione we wniosku 
o  wypłatę dodatku węglowego 
składa się pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Dzięki tej 
klauzuli organy posiadają upraw-
nienie do podjęcia odpowiednich 
czynności w przypadku próby wy-
łudzenia świadczenia.

 ■ Paula Nogaj
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Ogólnopolskim Dożynkom Ja-
snogórskim towarzyszyć będzie 
już tradycyjnie Krajowa Wy-
stawa Rolnicza. To XXI edycja 
tego wydarzenia. O samej wy-
stawie i o tym, czego możemy 
się spodziewać rozmawiamy z 
dyrektorem Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Czę-
stochowie – panem Markiem 
Dziubkiem.

Teresa Szajer: Krajowa Wystawa 
Rolnicza tradycyjnie odbędzie się w 
pierwszy weekend września?

Marek Dziubek: Tak, w tym roku 
będzie to 3-4 września, ale już w 
piątek 2 września w siedzibie Ślą-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie odbędzie 
się poprzedzające spotkanie dy-
rektorów Jednostek Doradztwa 
Rolniczego z Panią Minister Anną 
Gembicką, sekretarzem stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa. Je-
żeli chodzi o zaangażowanie 
Śląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego to organizacja wszyst-
kich wydarzeń rozciągnie się więc 
na trzy dni.

TS: Czy wydarzenie tradycyjnie od-
będzie się pod patronatem Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy?

MD: Tak. Krajowa Wystawa 
Rolnicza została objęta hono-
rowym patronatem Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. Od pięciu lat 
zapraszamy również do komi-
tetu honorowego osoby, które w 
sposób szczególny wpływają na to, 
co się dzieje w  Polsce w zakresie 
rolnictwa i polskiej wsi. Jest to 
szereg osób – zaczynając od Pana 
Premiera Mateusza Morawiec-
kiego po Panią Marszałek Sejmu, 
posłów, senatorów, ministrów i 
osób, udzielających swojego po-
parcia poprzez zaangażowanie w 
komitet honorowy.

TS: Czy te osoby będą obecne pod-
czas wydarzenia?

MD: Wystosowaliśmy oczywi-
ście zaproszenia m.in. do Pre-
miera Mateusza Morawieckiego i 
liczę na to, że uświetni on swoją 
obecnością to wydarzenie, ale 
zdaję sobie także sprawę z tego, 
że obowiązki, które pełni, nieko-
niecznie na to pozwolą. Na pewno 
pojawi się wicepremier Henryk 
Kowalczyk, który już potwier-
dził nam swój przyjazd. Będzie 
on uczestniczył we wszystkich 
wydarzeniach organizowanych 

przez  Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w ramach Krajowej 
Wystawy Rolniczej.

TS: Jeżeli chodzi o atrakcje, to czy 
możemy spodziewać się czegoś, 
czego w latach ubiegłych nie było?

MD: Oczywiście te wszystkie 
ważne elementy z lat poprzednich 
pojawiają się także w tym roku, 
ale wyjątkowym wydarzeniem 
będzie wystawa bydła opasowego 
w ramach Krajowej Wystawy Rol-
nictwa. To wyjątkowe wydarzenie, 
na które warto zwrócić uwagę. 
Co prawda, już wcześniej poja-
wiały się takie skromne formy, 
gdzie przedstawialiśmy na przy-
kład ciężkie konie, bydło i drobny 
inwentarz, ale w tym roku wy-
stawa będzie bardziej okazała. 
Dla mieszkańców miasta jest to 
możliwość poszerzenia pewnego 
spektrum postrzegania, czym jest 
wieś. Innym bardzo ciekawym 
elementem będzie prawdopo-
dobnie ciągnik, który być może 
uda nam się pokazać. Jest on na-
pędzany gazem, a więc to duża 
innowacja dla rolników, zwłaszcza 
tych , którzy są zainteresowani 
postępem. Jak zwykle będziemy 
pokazywać również te ciągniki, 
które były u początków historii 
umaszynowienia pracy w rolnic-
twie. One zawsze stanowią dużą 

atrakcję. Pojawi się także parnik 
i parowane ziemniaki, które po-
trafią wzbudzić większe zaintere-
sowanie niż grillowana karkówka.

TS: Wracając do zwierząt – sam fakt, 
że nie musząc wyjeżdżać na wieś, bę-
dziemy mogli obejrzeć je z bliska, 
jest dość wyjątkowy, prawda?

MD: Tak, to coś niepowtarzal-
nego w całej Polsce, ponieważ 
niemal w samym centrum miasta 
możemy wprowadzić zwierzęta 
ze względu na dużą powierzchnię 
i wyłączenie tego terenu ze struk-
tury miejskiej. Dzięki temu mo-
żemy pokazać takie zwierzęta jak 
kozy, owce i drobny inwentarz 
– m.in. kolorowe rasy kur. Reszta 
zależy od hodowców. W tym roku 
mamy bardzo dużo zgłoszeń – 
więcej niż w poprzednich latach. 
Być może ze względu na ustępu-
jącą pandemię.

TS: Jakie stoiska pojawią się w ra-
mach wydarzenia?

MD: W III Alei pojawią się sto-
iska handlowe i usługowe, gdzie 
znajdziemy różnorakie prze-
twórstwo – od kiełbas po chleb. 
Z kolei na parkingach jasnogór-
skich będą dostępne miody i to 
wszystko, co wykorzystujemy do 
upiększania naszych ogrodów 
– krzewy, drzewka, kwiaty. To 

zasadniczy dział. Później na par-
kingach umiejscowiona zostanie 
mechanizacja. Wystawią się także 
instytucje, które są związane 
obsługą rolnictwa i wsi – m.in. 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, KRUS 
i wszystkie firmy podległe Mini-
strowi Rolnictwa poprzez KOWR 
ze swoimi namiotami, stoiskami, 
promocjami i atrakcjami, skiero-
wanymi do zwiedzających. Będą 
także przedsiębiorcy i producenci.

TS: Czy zaplanowane zostały  
występy artystyczne?

MD: Jak co roku w bazylice 
klasztoru na Jasnej Górze wy-
stąpi Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. 
Ze względu na to, że mamy 40. 
rocznice duszpasterstwa rol-
ników i 40. rocznice powołania 
Ogólnopolskiego Komitetu Oporu 
Rolników (jedyna formacja na wsi, 
która sprzeciwiała się systemowi 
komunistycznemu) to również 
pojawi się pewien wątek patrio-
tyczny w trakcie tego koncertu. W 
niedzielę na placu Biegańskiego 
na specjalnej estradzie pokazana 
zostanie prezentacja folkowa 
związana z kulturą ludową nie 
tylko w Polsce, ale także w Eu-
ropie oraz twórczością Kół Go-
spodyń Wiejskich w tym zakresie. 
KGW pojawią się w mniejszym 
wymiarze, niż w zeszłym roku, 
bo w ubiegłej edycji wydarzenia 
mieliśmy krajową bitwę regionów. 
Natomiast chcemy podtrzymać tę 
tradycję i poszczególne koła z wo-
jewództwa śląskiego będą prezen-
tować na stoiskach swój dorobek.

Rozmawiamy o Krajowej Wystawie Rolniczej

„To możliwość poszerzenia pewnego  
spektrum postrzegania, czym jest wieś”

Marek Dziubek - dyrektor ŚODR
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Makabryczna zbrodnia w Gruszewni

Ciała matki i córki znalezione  
z ranami kłutymi

W  jednym z  domów jednoro-
dzinnych w  Gruszewni 
ujawniono zwłoki dwóch ko-
biet. Pewne jest już to, że 
doszło do morderstwa. Prze-
prowadzona w  Zakładzie 
Medycyny Sądowej sekcja 
zwłok potwierdziła wstępne 
ustalenia śledczych. Przyczyną 
zgonu matki i córki były liczne 
rany kłute, zadane ostrym na-
rzędziem.

Do zdarzenia doszło we wtorek 
9 sierpnia. W  jednym z  domów 
jednorodzinnych w  miejscowości 
Gruszewnia ujawniono zwłoki 
dwóch kobiet. O  makabrycznym 
odkryciu poinformowała policję 

rodzina ofiar. Na miejsce natych-
miast skierowano policjantów, 
którzy po przybyciu potwierdzili 
zgłoszenie – znaleźli w  budynku 
zwłoki 48-letniej kobiety i  jej 
70-letniej matki Na miejscu zda-
rzenia działania prowadziła grupa 
dochodzeniowo-śledcza pod nad-
zorem prokuratora. Już wstępne 
ustalenia wskazywały na mor-
derstwo ze względu na rany kłute 
ujawnione na ciele ofiar. Zwłoki 
zostały zabezpieczone w  celu 
przeprowadzenia sekcji, która 
została wykonana w czwartek 11 
sierpnia. Potwierdziła ona wcze-
śniejsze ustalenia śledczych. - 
Przyczyną zgonu obu kobiet były 
liczne rany kłute, zadane ostrym 
narzędziem – prawdopodobnie 

nożem – poinformował proku-
rator Tomasz Ozimek. - W  toku 
tego śledztwa i  wstępnych oglę-
dzin pomieszczeń zabezpieczono 
noże i  będziemy sprawdzać, 
czy mogły być one narzędziem 
zbrodni – dodał rzecznik prasowy 
częstochowskiej prokuratury. 
Cały czas trwają czynności w po-
staci przesłuchań świadków. Już 
kilkanaście osób spośród rodziny, 
znajomych i  sąsiadów zostało 
przesłuchanych. Ponadto prze-
szukano kilka pomieszczeń, które 
należały do osób, mogących mieć 
jakiś związek z tą sprawą. Prowa-
dzenie śledztwa zostało przeka-
zane Prokuraturze Okręgowej 
w Częstochowie.

Podwójne zabójstwo w Częstochowie

Podejrzany Krzysztof R. 
z przedłużonym aresztem
Krzysztof R., który został 
oskarżony o  zabójstwo 45-let-
niej Aleksandry i  jej 15-letniej 
córki Oliwii, spędzi kolejne trzy 
miesiące w  tymczasowym 
areszcie. Nie ma jeszcze opinii 
dotyczącej badań psychiatrycz-
nych mężczyzny – potrzebna 
będzie konsultacja psycholo-
giczna, która wykluczy 
ewentualną niepoczytalność 
sprawcy.

Przypomnijmy, że Aleksandra 
W. i  jej córka Oliwia W. zaginęły 
10 lutego br., a  ciała kobiet zna-
leziono po jedenastu dniach 21 
lutego 2022 br. w lesie pod Roma-
nowem. Ciała udało się odnaleźć 
dzięki czynnościom policji, która 
wytypowała miejsce poszukiwań 
na podstawie analizy materiału 
dowodowego. Pomogły również 
w znalezieniu zwłok zeznania jed-
nego ze świadków, który widział 
skręcający do lasu samochód 
należący do zaginionej kobiety. 
Śledczy ustalili, że morderca 
udusił nastolatkę, a  także nale-
żącego do kobiet psa rasy Shih 
tzu. Według ustaleń śledczych 
45-letnia częstochowianka i  jej 
15-letnia córka zostały zamor-

dowane 10 lutego 2022 roku. 
Dodatkowo ustalono, że sprawca 
przed zabójstwem rozebrał ko-
biety, a  ich ubrania wyrzucił do 
kontenera. Niestety nie wia-
domo, w  jakim celu, bo proku-
ratura konsekwentnie odmawia 
podania hipotez dotyczących 
przebiegu zdarzenia i  motywu. 
W  sprawie zatrzymano 52-let-
niego mężczyznę, który usłyszał 
zarzut podwójnego zabójstwa. 
Krzysztof R. odmawia składania 
wyjaśnień i  nie przyznaje się do 
winy, nie współpracuje z  policją. 
Postawiono mu po zatrzymaniu 
dodatkowy zarzut. Dotyczy on 
bezprawnego zamontowania ka-
mery w  mieszkaniu zaginionej 
kobiety. Kamera miała zostać za-
montowana w  pokoju nastolatki, 
podczas remontu mieszkania, 
w  którym miał uczestniczyć 
Krzysztof R. Policja badała wcze-
śniej sprawę podszywania się 
mężczyzny pod nastolatkę. Wów-
czas nie postawiono nikomu za-
rzutów. Nie jest znany motyw 
zbrodni. Śledczy informują je-
dynie, że na tym etapie sprawy nic 
nie wskazuje, żeby sprawcy miał 
ktoś pomagać.

Prokuratura Okręgowa w  Czę-
stochowie już w  lipcu otrzymała 
wyniki badań histopatologicz-
nych 45-letniej kobiety, z których 
wynika, że kobieta, którą zamor-
dowano 10 lutego 2022 roku, nie 
została otruta i  nie spożywała 
alkoholu przed śmiercią. Zdaniem 
biegłych została uduszona, po-
dobnie jak jej córka Oliwia. Sąd już 
wcześniej podjął decyzję o  prze-
dłużeniu tymczasowego aresztu 
dla Krzysztofa R. do 12 sierpnia. 
Jak poinformował prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik często-
chowskiej prokuratury, areszt dla 
podejrzanego został przedłużony 
o kolejne trzy miesiące. Krzysztof 
R. zostanie za kratkami przynaj-
mniej do 10 listopada.

 ■ Teresa Szajer

Śmiertelny wypadek na ul. św.  Jadwigi

Dozór policyjny  
i poręczenie majątkowe  
dla sprawcy

W  dalszym ciągu często-
chowscy policjanci, pod 
nadzorem prokuratora, wyja-
śniają przyczynę tragicznego 
wypadku, do którego doszło 9 
sierpnia w  Częstochowie na 
ulicy św. Jadwigi. Ze wstęp-
nych ustaleń prokuratury 
wynika, że kierujący oplem 
skręcając w  lewo, nie ustąpił 
pierwszeństwa motocykliście, 
który mimo trwającej blisko 
godzinę reanimacji poniósł 
śmierć na miejscu.

Do zdarzenia doszło 9 sierpnia  po 
godzinie 13:00 na ulicy św. Ja-
dwigi. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów z wydziału ruchu dro-
gowego wynika, że 69-letni 
kierowca opla, skręcając z  drogi 
głównej na parking sklepu, nie 
ustąpił pierwszeństwa kierują-
cemu motocyklem. Pomimo 
podjętej resuscytacji, 41-letni mo-
tocyklista z  powiatu kłobuckiego 
poniósł śmierć na miejscu. Kie-
rowca samochodu był trzeźwy, nie 
odniósł obrażeń. Na miejscu wy-
padku pracowali policjanci 
z  częstochowskiej drogówki wraz 
z  technikiem kryminalistyki. 
68-letniego sprawcę wypadku do-
prowadzono do prokuratury. 
Zygmunt D. przyznał się do winy 
i  złożył obszerne zeznanie. Na 
podstawie jego wyjaśnień, można 
stwierdzić, że nieprawidłowo 
ocenił odległość, ponieważ uznał, 
że zdąży wykonać skręt w  lewo 
przed motocyklistą. Prokurator 
zastosował dozór policyjny oraz 

poręczenie majątkowe w kwocie 7 
tysięcy złotych. Zygmunt D. musi 
się stawiać dwa razy w  tygodniu 
na wyznaczonym komisariacie. 
Grozi mu również kara pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do 8 
lat. W tym roku na terenie miasta 
i  powiatu doszło do 47 zdarzeń 
drogowych, w których 11 motocy-
klistów zostało rannych, a  2 
poniosło śmierć. Najczęstszą przy-
czyną wypadków z  udziałem 
kierującego jednośladem jest nie-
ustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu, nieprawidłowo wyko-
nany manewr skrętu, bądź zmiana 
pasa ruchu oraz nadmierna pręd-
kość, dlatego apelujemy 
o  rozsądek i  przestrzeganie obo-
wiązujących przepisów.

Kierowco samochodu:

 ■ zanim rozpoczniesz manewr 
wyprzedzania, upewnij się, że 
bezpiecznie możesz go wy-
konać;

 ■ patrząc w  lusterka pamiętaj 
o martwych polach, szczególnie 
przy zmianie pasa. Motocykle 
ze względu na swoje gabaryty 
często poruszają się sprawniej 
i bardziej dynamicznie, stają się 
przez to mniej widoczne dla po-
zostałych uczestników ruchu;

 ■ odpowiednio wcześnie sygna-
lizuj manewr, jaki planujesz 
wykonać;

 ■ obserwuj drogę, patrz w  lu-
sterka – te z  pozoru proste 
czynności nabierają ogrom-
nego znaczenia i  mogą zapo-
biec tragedii na drodze.

 ■ Teresa Szajer

KMP w Częstochowie

Poszukiwana 36-latka 
ekstradowana do kraju
Pod koniec lipca 36-latka, po-
szukiwana Europejskim 
Nakazem Aresztowania zo-
stała zatrzymana w  Holandii. 
Kobieta została ekstradowana 
do kraju dzięki wnikliwej i skru-
pulatnej pracy operacyjnej 
kryminalnych z  Częstochowy. 
W  polskim areszcie spędzi 
teraz ponad 2 lata.

- W  wyniku skrupulatnej pracy 
operacyjnej „poszukiwacze” 
z  Częstochowy wpadli na trop 
36-latki i  za pośrednictwem Wy-
działu Wywiadu Kryminalnego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w  Katowicach i  Biura Międzyna-
rodowej Współpracy Policji Ko-
mendy Głównej Policji przekazali 

swoje ustalenia holenderskim 
organom ścigania. Kobieta poszu-
kiwana była przez prokuraturę 
i sąd w Częstochowie, Warszawie 
i  Nowym Dworze Mazowieckim 
Europejskim Nakazem Areszto-
wania (ENA), 3 listami gończymi 
i 4 zarządzeniami. Ukrywała się za 
kradzież, oszustwo, fałszerstwo 
dokumentów i  niealimentację. 
Na początku maja została zatrzy-
mana na terytorium Królestwa 
Niderlandów, a  pod koniec lipca 
ekstradowana do Polski, gdzie 
trafiła do aresztu. Łącznie za te 
przestępstwa spędzi w  polskim 
areszcie ponad 2 lata – poinfor-
mowała Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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WYDZIERŻAWIĘ LOKAL 
w budynku, w którym znajduje się Apteka. 

Wąsosz, ul. Zamoyskiego 73, 
42-110 Popów

TEL. 502 732 739

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ  
BUDYNEK 

w którym znajduje się lokal po aptece  

o powierzchni użytkowej 100 m. kw.,  

sklep o powierzchni 140 m. kw. 

Wąsosz, ul. Zamoyskiego 73, 
42-110 Popów

W tym tygodniu naszą redakcję 
odwiedził Lesław Bednarczyk, 
aby pochwalić się zebranymi 
grzybami. Nie zaskoczyły nas 
ich rozmiary, ponieważ Pan  Le-
sław już tradycyjnie prezentuje 
nam same dorodne okazy.

- Cieszę się, że udało mi się je ze-
brać, ponieważ teraz jest trochę 
sucho, ale wykorzystałem od-
powiedni moment po ostatnich 
deszczach – podsumowuje nasz 
zaprzyjaźniony grzybiarz. Po wi-
zycie pana Lesława sezon oficjalnie 
uznajemy za otwarty – można już 
ostrzyć nożyczki i szykować ko-
szyczki.

Częstochowski magistrat po-
informował o  uruchomieniu 
11 bezpłatnych bezprzewodo-
wych punktów dostępu do 
Internetu w miejscach publicz-
nych. Znamy ich lokalizacje!

Uruchomienie punktów dar-
mowego wi-fi było możliwe 
dzięki projektowi „Publiczna 
bezprzewodowa sieć dostępu 
do Internetu na terenie Miasta 
Częstochowy”. Zadanie jest 
współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w  ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020.

Punkty z  bezpłatnym dostępem 

do sieci internetowej funkcjonują 
w następujących lokalizacjach:
– Promenada Śródmiejska (street 

workout plac)
– Promenada Czesława Niemena 

(amfiteatr)
– park wzdłuż ul. Fieldorfa-Nila 

(plac zabaw)
– Pływalnia Letnia (ul. Dekabry-

stów)
– Skwer „Solidarności” (plac 

zabaw)
– róg ulic Wieluńskiej i 3 Maja
– Pływalnia Kryta (al. Niepodle-

głości)
– Park 3 Maja (pomnik Moniuszki)
– centra przesiadkowe przy 

dworcach PKP (Częstochowa 
Główna, Stradom i Raków).

Częstochowa

11 nowych punktów  
z darmowym wi-fi

ZUS

Cały czas rośnie liczba cudzoziemców w ubezpieczeniach społecznych
Liczba cudzoziemców pracują-
cych legalnie i  podlegających 
ubezpieczeniom społecznym 
przekroczyła już milion osób. 
Pod koniec czerwca w  woje-
wództwie śląskim było ich ponad 
86 tysięcy. Obcokrajowcy nie 
tylko podejmują pracę w naszym 
kraju, ale sami tworzą miejsca 
pracy zakładając firmy. W całym 
kraju działalność gospodarczą 
założyło ponad 25,5 tys. cudzo-
ziemców, a w Śląskim ponad 1,5 
tys. osób z  zagranicznym pasz-
portem – informuje Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS w  województwie 
śląskim.

Na koniec czerwca 2022 r. liczba 
cudzoziemców zgłoszonych do 
ubezpieczeń emerytalno-rento-
wych w  ZUS przekroczyła 1 mln 
11 tys. osób. W  porównaniu do 
danych z  końca marca tego roku 
to wzrost o blisko 80 tysięcy. Naj-
większą grupę obcokrajowców 

już od lat stanowią obywatele 
Ukrainy. W drugim kwartale tego 
roku w  statystykach ZUS od-
notowano 729 tys. Ukraińców, 
którzy podjęli w  Polsce legalną 
pracę i z  jej tytułu odprowadzają 
składki do Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych. W  ciągu tych 
trzech miesięcy liczba legalnie 
pracujących Ukraińców wzrosła 
o 62 tys.

- Liczba cudzoziemców w ubez-
pieczeniu emerytalnym przekro-
czyła historyczną barierę miliona 
osób. Szczegółowo przyglą-
damy się tym danym od kilku lat. 
W  ostatnim czasie polski rynek 
pracy stał się bardzo atrakcyjny 
dla obywateli innych państw, 
szczególnie dla Ukraińców – pod-
kreśla prof. Gertruda Uścińska, 
prezes ZUS. - Wraz z  wybuchem 
wojny w  Ukrainie nie zauważy-
liśmy, aby masowo wyrejestro-
wywano z ubezpieczeń obywateli 
tego kraju. Potwierdzają to także 
obecne – historyczne dane. 
W  ostatnich miesiącach stale 

obserwowaliśmy wzrost liczby 
cudzoziemców pracujących 
w Polsce, także Ukraińców  – do-
dała profesor Uścińska.

Drugą liczną grupą obcokra-
jowców przyjeżdżających do 
Polski, by podjąć tu legalną pracę, 
są obywatele Białorusi. Na ko-
niec czerwca liczba Białorusinów 
zgłoszonych do ubezpieczeń 
społecznych wyniosła 87 tys. 
W  naszym kraju dość silną re-
prezentację wśród pracowników 
mają też Gruzini. Legalne zatrud-
nienie podjęło ponad 28 tys. oby-
wateli tego państwa.

Większość pracuje  
na umowach o pracę

- Większość cudzoziemców, bo 
aż 58,3 proc., którzy podlegają 

ubezpieczeniom społecznym, to 
osoby zatrudnione na umowę 
o  pracę, pozostali albo założyli 
własną firmę, albo pracują na 
umowach zleceniach czy też na 
podstawie innych umów, od któ-
rych istnieje obowiązek opła-
cania składek na ubezpieczenia 
społeczne – informuje Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa ślą-
skiego.

Do Polski do pracy przyjeżdżają 
osoby w  sile wieku, czyli w  prze-
dziale od 25. roku życia do 49 
lat, przy czym najwięcej osób 
z  zagranicznym paszportem pra-
cuje będąc w  wieku 30-39 lat. 
Wśród przyjeżdzających z  za-
granicy do pracy w  Polsce do-
minują mężczyźni. W  populacji 

obcokrajowców stanowią oni blisko  
60 proc.

Dane dla województwa 
 śląskiego

- W  województwie śląskim 
liczba cudzoziemców w  ubezpie-
czeniu społecznym w  ZUS na ko-
niec czerwca wyniosła 86 tysięcy, 
z  czego ponad 68 764 to obywa-
tele Ukrainy. W  porównaniu do 
danych z  31 marca br. nastąpił 
wzrost o  7,8 tys. osób, w  tym 6,9 
tys. Ukraińców. W  naszym wo-
jewództwiedrugą liczbą grupą 
obcokrajowców, po Ukraińcach,  
podejmujących legalną pracę 
są obywatele Białorusi – 3275 
i Gruzji – 3047, a  potem Mołdawii 
– 1249 i  Rosji – 909 – wymienia 
rzeczniczka.

Liczba cudzoziemców w poszczególnych oddziałach ZUS w woj. śląskim:

Oddział 
Bielsko-Biała

Oddział 
Chorzów

Oddział 
Częstochowa

Oddział 
Rybnik

Oddział 
Sosnowiec

Oddział 
Zabrze

SUMA  
– woj. śląskie

Ogółem 12 677 18 052 15 964 15 061 9 067 15 448 86 269

Ukraińcy 10 167 13 348 12 893 12 504 7 317 12 535 68 764

Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska utrzymał Wodo-
ciągi Częstochowskie 
w  rejestrze organizacji unij-
nego systemu ekozarządzania 
i audytu EMAS.  

- O  tym, czy ten bądź inny pod-
miot spełnia wymagania tzw. 
Wspólnoty EMAS, decyduje po-
stępowanie sprawdzające Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Po tego 
rodzaju audycie Wodociągi Czę-
stochowskie  zostały utrzymane 
w  krajowym rejestrze organizacji 
spełniających wymogi EMAS – po-
informował Urząd Miasta. EMAS 
(ang. the EU Eco-Management 
and Audit Scheme) to system 
zarządzania środowiskowego, 
którego wymagania określa roz-

porządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE z 2009 roku. Jest 
narzędziem mającym optymali-
zować wszelkie działania na rzecz 
ochrony środowiska przyrodni-
czego. - Obecność w  systemie 
oznacza, że Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i  Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego SA prowadzi 
z  należytą starannością m.in. 
nadzór nad spełnianiem wymogów 
prawnych oraz aktywnie działa na 
rzecz komunikacji ze swoimi inte-
resariuszami – czyli m.in. korzysta-
jącymi z dostarczanej przez PWiK 
wody mieszkankami i  mieszkań-
cami Częstochowy – dodaje czę-
stochowski magistrat. Dostępna 
na portalu Wodociągów Często-
chowskich deklaracja EMAS – 
która jest podstawą uczestnictwa 
w  unijnym systemie –  zawiera 

opis działań przedsiębiorstwa 
na rzecz ochrony środowiska, 
zdrowia i  życia ludzkiego czy pro-
mowania odpowiedzialnego ko-
rzystania z  wody. Jest to zatem 
szczegółowa informacja na temat 
oddziaływania pracy Wodociągów 
Częstochowskich na środowisko. 
Na stronie Wodociągów Często-
chowskich jest też ankieta dla 
nas wszystkich, korzystających 
ze świadczonych przez nie usług. 
Krótki formularz umożliwia wy-
rażenie opinii dotyczącej działal-
ności PWiK w  zakresie ochrony 
przyrody, a  także formy, w  jakiej 
przedstawiana jest przez zakład 
deklaracja EMAS. Listę wszyst-
kich podmiotów uczestniczących 
w  systemie można znaleźć m.in. 
na stronach Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. 

Wodociągi Częstochowskie

Ekozarządzanie przedsiębiorstwa  
zgodne z normami UE

Dary lasu

Sezon na grzyby uważamy za rozpoczęty!
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Jak co roku częstochowski ma-
gistrat przygotował plan 
zabezpieczenia szczytu piel-
grzymkowego, związanego 
z  obchodami Święta Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. W  działania zaangażo-
wana zostanie m.in. Straż 
Miejska oraz Miejski Szpital 
Zespolony.

Największy ruch pielgrzym-
kowy w  Częstochowie przypada 
właśnie na sierpień przy okazji 
Święta Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny (15 sierpnia) 
oraz Święta Matki Bożej Często-
chowskiej (26 sierpnia). W  tym 
miesiącu klasztor jasnogórski 
spodziewa się ponad 80 tys. 
pątników. Najliczniejsze grupy 
piesze, bo liczące po 7 tys. osób, 
przybędą z Radomia i Tarnowa.

Urząd Miasta Częstochowa 
przedstawił plan zabezpieczenia, 
który zamieszczamy poniżej:

I. ZABEZPIECZENIE  
MEDYCZNE

W Miejskim Szpitalu Zespolonym 
(MSZ) przy ul. Mirowskiej 15 oraz 
ul. Królowej Bony 1/3 zostanie 
uruchomiona Izba Przyjęć:
• w dniach 11-13 sierpnia –  w go-

dzinach od 8-21,
• w dniach 14-15 sierpnia – cało-

dobowo
Telefon do izby przyjęć MSZ ul. 
Mirowska 15 – (34) 370-21-70, 
(34) 370-22-70
Telefon do izby przyjęć MSZ ul. 
Królowej Bony 1/3 – (34) 370-
26-40, (34) 370-26-41

W izbie przyjęć będą przyjmowani 
wszyscy pacjenci wymagający po-
mocy lekarsko-pielęgniarskiej.
Oddziały lekarskie będą praco-
wały w  systemie całodobowym. 
Odpowiedzialni za zabezpie-
czenie medyczne będą lekarze 
dyżurujący w danym dniu w izbie 
przyjęć Miejskiego Szpitala Ze-
spolonego.
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ra-
tunkowego w  Częstochowie za-
pewni:
1) w dniu 14 sierpnia

• od godziny 9.00 – zabezpie-
czenie wejścia pielgrzymek 
– karetka S/P stacjonująca 
w  Zespole Ratownictwa Me-
dycznego przy ul. Kilińskiego 
10;
• od godziny 12.00 – jedną ka-
retkę S/P w al. Sienkiewicza do 
zakończenia uroczystości (ok. 
godziny 20);

2) w  dniu 15 sierpnia od godz. 
10.00 do zakończenia uroczy-
stości – dwie karetki S/P zlokali-
zowane w Pasażu Biskupa Bareły.
Zabezpieczenie sanitarno-epi-
demiologiczne zapewnia Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w  Częstochowie pod 
numerem telefonu alarmowego 
661 868 810.
Droga ewakuacji medycznej – 
Pasaż Biskupa Bareły

II. MIEJSCA PARKINGOWE 
MZD

Miejski Zarząd Dróg (MZD) 
przygotuje parkingi dla wzmożo-
nego ruchu pielgrzymkowego i bę-
dzie pełnić dyżury na parkingach.

Dodatkowo w  ramach potrzeb 
mogą zostać udostępnione par-
kingi samochodowe przy:

a) ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park 
Wypoczynkowy „Lisiniec”),

b) ul. Kubiny

III. ZABEZPIECZENIE  
KOMUNALNE MIASTA

W  dniach 10-15 sierpnia usta-
wionych zostanie 27 przenośnych 
kabin WC z umywalkami:
• na zieleńcu przy ul. Mstowskiej 

w  pobliżu pętli autobusowej 
MPK (stadnina koni PEGAZ) – 
4 kabiny,

• na zieleńcu przy skrzyżowaniu 
ul. Rozdolnej z  ul. Hektarową 
(przy kościele pw. Niepokala-
nego Serca NMP) – 3 kabiny,

• przy Kościele pw. św. Jana Dukli 
ul. Mirowska 51/59 – 2 kabiny,

• na zieleńcu przy skrzyżowaniu 
ul. Łódzkiej z  ul. Marconiego – 
2 kabiny,

• od strony ul. 3-go Maja (na traw-
niku przy gruszy) – 10 kabin,

• na Pasażu Bareły od strony ul. 7 
Kamienic – 6 kabin

Punkty czerpania wody pitnej 
będą uruchomione w  dniach 
5–26 sierpnia w  następujących 
miejscach:
a) 1 pkt – ul. Sikorskiego,
b) 1 pkt – ul. 7 Kamienic,
c) 1 pkt – Rynek Wieluński,
d) 2 pkt – ul. Ks. Kard. Wyszyń-

skiego,
e) 1 pkt – ul. 3 Maja – przy wejściu 

na pasaż Biskupa Bareły,
f) 1 pkt – park wypoczynkowy Li-

siniec,
g) 1 pkt – skrzyżowanie ul. 

Mstowskiej z ul. Wodociągową,
h) 1 pkt – ul. Morenowa (od 10 do 

15 sierpnia)

IV. ZADANIA SŁUŻB I STRAŻY

1. Straż Miejska w  dniach 11-15 
sierpnia zapewnia drożność 
Pasażu Bareły jako drogi ewa-
kuacyjnej. Lokalizacja patroli 
Straży Miejskiej w uzgodnieniu 
z  Komendą Miejską Policji 
w Częstochowie.

2. Miejski Zarząd Dróg wraz z Po-
licją zapewnia bezpieczną or-
ganizację ruchu na podstawie 
uzgodnionego projektu zmian 
organizacji ruchu w  strefie 
podjasnogórskiej w  sezonie 
pielgrzymkowym 2022 r. 
O  ustawieniu zapór na ul. 
Klasztornej decyduje Klasztor 
na Jasnej Górze.

Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej będzie w  dys-
pozycji w  miejscu stacjonowania 
i  kierowana do likwidacji za-
grożeń stosownie do sytuacji.

Dyżurny Komendy Miejskiej 
Policji w  Częstochowie – te-
lefony 997, 47 858 1255,  
47 858 1266, 47 858 1997

Dyżurny Miejsko-Powiato-
wego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Często-
chowie – telefon (34) 378 51 
01 (02); fax. (34) 378 51 03

Częstochowska policja  
apeluje o rozwagę

Komenda Miejska Policji w Czę-
stochowie ze względu na trwający 
szczyt pielgrzymkowy zaape-
lowała o  rozwagę. Sierpień to 
miesiąc wzmożonej pracy dla 
funkcjonariuszy, którzy podczas 
szczytu pielgrzymkowego dbają 
nie tylko o  bezpieczeństwo pąt-
ników przybywających na Jasną 

Górę, ale również mieszkańców 
miasta. - Szczyt pielgrzymkowy 
to pracowity okres szczególnie 
dla policjantów ruchu drogowego, 
którzy dbają o  bezpieczeństwo 
nie tylko pielgrzymujących, ale 
i  mieszkańców miasta i  powiatu. 
Policjanci w  białych czapkach 
będą czuwali nad tym, by ruch 
odbywał się płynnie, a uczestnicy 
ruchu drogowego szczęśliwie do-
tarli do celu. Oprócz działań pro-
wadzonych na drogach, w rejonie 
Jasnej Góry będzie można też zo-
baczyć patrole konne, przewod-
ników z  psami służbowymi oraz 
patrole prewencyjne – czyli po-
licjantów w  mundurach. Pełniąc 
służbę w tym rejonie stróże prawa 
zadbają o to, by nie dochodziło do 
naruszenia ładu i  porządku pu-
blicznego. Osoby, które wybierają 
się w  tym okresie na Jasną Górę 
z  dziećmi muszą pamiętać, by 
otoczyć ich opieką i  szczególnym 
nadzorem, ponieważ w  zatłoczo-
nych miejscach łatwo może dojść 
do ich zaginięcia. Należy pamiętać 
o  tym, by w  sposób właściwy za-
bezpieczyć swoje mienie przed 
kradzieżą. Nie wolno pozostawiać 
bagażu bez nadzoru, ponieważ 
złodzieje wykorzystają każdą 
okazję, by wzbogacić się czyimś 
kosztem. W  sytuacji zagrożenia 
życia, zdrowia i  mienia zawsze 
należy dzwonić na bezpłatny 
numer alarmowy 997 lub 112 – 
informuje rzecznik KMP w  Czę-
stochowie i apeluje do wszystkich 
uczestników ruchu drogowego 
o  wyrozumiałość, kulturę na 
drodze i wzajemny szacunek oraz 
bezwzględne stosowanie się do 
poleceń wydawanych przez poli-
cjantów.

Pątnicy zmierzają na Jasną Górę

Plan zabezpieczenia szczytu pielgrzymkowego

W  najbliższą sobotę  
13 sierpnia zakończy się ob-
jazd linii nr 26 na Zawodziu 
– autobusy wrócą na swoją 
stałą trasę.

Biuro Inżyniera Ruchu poin-
formowało, że od soboty, 13 
sierpnia, zakończy się objazd linii 
26 na Zawodziu, wobec czego au-
tobusy tej linii powrócą na stałą 
trasę przez aleję Kościuszki, aleję 
Najświętszej Maryi Panny, plac 

Daszyńskiego, ulice Mirowską 
i  Srebrną. Jednocześnie dla linii 
18 zostanie przywrócona obsługa 
przystanków SREBRNA przy 
skrzyżowaniu ulic Mirowskiej, 
Srebrnej i Złotej.

Od 13 sierpnia

Koniec objazdów linii 26
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Nie milkną echa dziewiątej 
edycji Global Forum on Nicotine 
(Światowego Forum Nikotyno-
wego), które odbyło się w połowie 
czerwca w Warszawie. W opu-
blikowanym 20 lipca artykule w 
hiszpańskim dzienniku La Razon 
pojawiły się wypowiedzi niektó-
rych ekspertów – uczestników 
GFN na temat polityki redukcji 
szkód, wywołanych paleniem pa-
pierosów. Wniosek jest jeden: 
należy na poziomie rządowym 
uregulować politykę redukcji 
szkód. Kierunek, prowadzący do 
bezwzględnego zakazu sprze-
daży wyrobów tytoniowych jest 
błędny.

Hiszpańscy dziennikarze prze-
pytali wielu ekspertów na temat 
podejścia do polityki redukcji 
szkód. Według Michelle Manton 
z think-tanku  Competitive Enter-
prise Institute, zakaz sprzedaży 
wyrobów tytoniowych nie jest 
właściwą drogą -  zamiast tego 
Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) i rządy powinny zachęcać 
koncerny tytoniowe do sprzedaży 
mniej szkodliwych produktów 
oraz inwestycji w innowacje i ba-
dania. Wtórował jej Peter Hajek, 
specjalista ds. uzależnienia od 
tytoniu na Queen Mary Univer-
sity of London, który podkreśla, 
że e-papierosy i produkty o ob-
niżonym ryzyku mają „niewielki 
potencjał, aby kogokolwiek 
uzależnić  i nazwał „absurdem” 
zrównanie e-papierosów z tra-
dycyjnymi papierosami. Na za-
kończenie stwierdził, że decyzje 
niektórych rządów o niewspie-
raniu redukcji szkód tytoniowych 

są oparte na „ideologii”, a nie 
nauce. Sprawa jest bowiem prosta 
– większość palaczy nie prze-
stanie palić trującego tytoniu 
z dnia na dzień, a istnieją mniej 
szkodliwe, bezdymne alterna-
tywy (nawet o 90-95 proc.), które 
mogą być dla palaczy swoistym 
przejściem od nałogu palenia do 
pełnego rzucenia używek.

Czerwcowe GFN poświęcone 
było nikotynie i jej przyszłości, 
a także politykom zdrowotnym 
państw uwzględniającym re-
dukcję szkód zdrowotnych zwią-
zanych z paleniem tytoniu. W tym 
roku myślą przewodnią wyda-
rzenia było właśnie ograniczenie 
szkód zdrowotnych.

Poszczególne rządy postawiły 
na wdrożenie tej strategii, pole-
gającej na rekomendowaniu pa-
cjentom, którzy nie są w stanie 
porzucić nałogu – potencjalnie 
mniej szkodliwych alternatyw, 
takich jak np. e-papierosy. Robią 
to rządy Wielkiej Brytanii, Nowej 
Zelandii, Kanady, czy Japonii. 

Z kolei nowozelandzkie mini-
sterstwo zdrowia stwierdziło w 
swoim komunikacie, że „poprzez 
lepszą regulację prawną i dostęp 
do publicznej informacji, jest 
okazja do wspierania palaczy, by 
przerzucili się na mniej szkodliwe 
alternatywy, znacząco ograni-
czając ryzyko dla zdrowia ich i 
najbliższych”. Wśród tych mniej 
szkodliwych alternatyw są i inne, 
prócz e-papierosów kategorie 
wyrobów, takie jak podgrzewacze 
tytoniu oraz doustne saszetki ni-
kotynowe. Trzeba jednak zwracać 
szczególną uwagę na to, po jakie 
zamienniki wyrobów tradycyj-
nych oraz po jakie nikotynowe 
produkty alternatywne sięgamy, 
w szczególności na to, czy są one 
poddawane regularnym bada-
niom i testom, jak na przykład 
podgrzewacz tytoniu glo hyper, 
na którym przeprowadzono m.in. 
44 testy behawioralne, 164 ana-
lizy chemiczne, 46 badań klinicz-
nych i 75 testów określających 
wpływ na komórki organizmu.

O co chodzi w polityce ograniczania szkód 
zdrowotnych związanych z paleniem

To może uratować Twoje życie

Skorzystaj z bezpłatnego 
badania kolonoskopii
Powiat Częstochowski wraz 
Centrum Medycznym INTER-
-MED realizują „Program 
profilaktycznego wczesnego 
wykrywania raka jelita gru-
bego dla mieszkańców powiatu 
częstochowskiego na lata 
2022-2025”. Sprawdźcie, kto 
może skorzystać z bezpłatnej 
kolonoskopii.

Rak jelita grubego to trzeci 
pod względem występowania w 
Polsce nowotwór. Co roku o tej 
chorobie dowiaduje się ponad 10 
000 osób. Rak potrafi rozwijać 
się w jelitach przez okres 10 lat 
nie dając o sobie znać. Gdy po-
jawiają się objawy świadczące 
o jego obecności często jest już 
za późno, by uratować zdrowie, 
a nawet życie. Wystarczy je-
dynie 20 minutowe badanie ko-
lonoskopii, by sprawdzić w jakim 
stanie są nasze jelita. Powinny o 
nim pomyśleć zwłaszcza osoby, 
które ukończyły 50 rok życia.

Czym jest kolonoskopia?

Kolonoskopia to badanie dol-
nego odcinka układu pokarmo-
wego- jelita grubego. Badanie 
poprzedzone jest odpowiednim 
przygotowaniem, które zapewnia 
właściwą widoczność ścian jelita 
i pobrania materiału do badania 
histopatologicznego w razie po-
trzeby. Kolonoskopia trwa zale-
dwie około 20 minut i wykonana 
jest w poszanowaniu intymności 
pacjenta, co jest niezwykle ważne 
ze względu na procedurę wyko-
nania badania.

Jak przystąpić do programu?

Program profilaktyczny wcze-
snego wykrywania raka jelita 
grubego jest skierowany do 
mieszkańców powiatu często-
chowskiego. Na początku należy 
wypełnić odpowiednią ankietę. 

Następnie odbywa się konsultacja 
z lekarzem, który wykona badanie 
per rectum, wyda receptę na pre-
parat przygotowujący do badania 
i wyjaśni jego przebieg. Mamy 
wówczas możliwość uzyskania 
odpowiedzi na wszystkie pytania 
związane z badaniem. Badanie 
kolonoskopii wykonane w usta-
lonym podczas konsultacji ter-
minie kończy otrzymanie wyniku 
badania histopatologicznego (je-
żeli było wykonane podczas kolo-
noskopii) i zaleceń co do dalszego 
postępowania.

Kto kwalifikuje się  
do programu?

- osoby w wieku 50-65 lat bez 
objawów raka jelita grubego, nie-
zależnie od wywiadu rodzinnego,

 - osoby w wieku 40-49 lat  bez 
objawów raka jelita grubego, 
które miały w rodzinie przy-
najmniej jednego krewnego 
pierwszego stopnia (rodzice, ro-
dzeństwo, dzieci) z rakiem jelita 
grubego, 

- osoby w wieku 25-49 lat u któ-
rych występuje Zespół Lyncha, 
czyli dziedziczny rak jelita gru-
bego niezwiązany z polipowato-
ścią, (w tym przypadku potrzebne 
jest potwierdzenie z Poradni 
Genetycznej dla osób, które do-
tychczas nie leczyły się z powodu 
nowotworów jelita grubego).

Do badania nie kwalifikują się 
osoby, które wykonywały kolono-
skopię w ciągu ostatnich 10 lat i 
mają objawy raka jelita grubego. 
Te osoby powinny zgłosić się na 
badanie kolonoskopii po konsul-
tacji ze swoim lekarzem POZ.

Wszelkie informacje o Pro-
gramie uzyskać można  
w Centrum Medycznym  
INTER-MED w Często-
chowie, ul. 1 Maja 27 lub te-
lefonicznie: 787 653 980

Od września szczepienia 
przeciw grypie w aptekach i POZ 
będą finansowane przez NFZ. 
Stawka za szczepienie wyniesie 
21,83 zł, a bezpłatne refun-
dowane szczepionki z receptą 

otrzymają seniorzy w wieku 75+ 
oraz kobiety w ciąży. Refundacja 
w wysokości 50 proc. za pre-
parat należy się m.in. osobom z 
obniżoną odpornością oraz pa-
cjentom powyżej 60 roku życia. 

Za samą usługę szczepienia, bez 
względu na to czy zostanie ona 
wykonana w aptece czy w pla-
cówce POZ, nikt nie poniesie 
żadnego kosztu. – Producenci za-
pewnili, że na razie zabezpieczyli 

ok. 2 mln szczepionek przeciw 
grypie. Apteki będą mogły i już je 
kupują Producenci dodali także, 
że dostawy będą systematyczne 
i również w przypadku większego 
zainteresowania szczepionek na 
rynku na pewno nie zabraknie 
– zapewniał Maciej Miłkowski. 
Bezpłatna usługa szczepienia 
przeciw grypie w aptekach i pod-
stawowej opiece zdrowotnej 
może pomóc zwiększyć poziom 
zaszczepienia. – Ostatnio było to 

na poziomie 7 proc. Dzięki temu 
rozwiązaniu mamy nadzieję, że 
zdecydowanie wzrośnie – pod-
kreślała Elżbieta Piotrowska-
-Rutkowska, prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej. Jak wskazał 
wiceminister zdrowia, zainte-
resowanie szczepieniami jest 
bardzo duże. – Do aptek już zgła-
szają się pacjenci, żeby wykonać 
szczepienia przeciw COVID-19, 
ale pytają również o szczepienia 
przeciw grypie – zaznaczał Ma-
ciej Miłkowski –  Mamy ok. 2 tys. 
aptecznych punktów szczepień. 
Ponad 9 tys. farmaceutów jest 
już gotowych do szczepień. Reko-
mendujemy przyjęcie szczepionki 
w sezonie jesienno-zimowym  
– mówiła prezes NRA.

Już od września

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
Szczepienia na grypę w sezonie jesienno-zimowym będą prowadzone w aptekach i podstawowej 
opiece zdrowotne. Żadna z osób, które zgłosi się na szczepienie, za samą usługę nie zapłaci.  
Koszt usługi bierze na siebie państwo. – Widzimy bardzo duże zainteresowanie. Zabezpieczyliśmy 
ok. 2 mln szczepionek, ale na pewno ich nie zabraknie – zapewniał podczas konferencji prasowej  
w Ministerstwie Zdrowia wiceminister Maciej Miłkowski.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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W naszej okolicy kryją 
się jeszcze miejsca, które 
swoją urodą niczym nie 
ustępują tym najbardziej 
popularnym, a również 
zachwycają i są zdecydo-
wanie mniej oblegane.

W naszych redakcyjnych 
wojażach udało nam się 
niedawno takowe odkryć. 
Malutkie Resort, bo o nim 
mowa, to ponad 25 hekta-
rów urokliwego terenu z kil-
kunastoma atrakcjami, noc-
legiem i regionalną kuchnią 

łódzką. Ta sielankowa miej-
scowość (Malutkie) znajduje 
się na skraju leśnego kom-
pleksu nieopodal Radom-
ska. To, co w pierwszej ko-
lejności zwróciło naszą 
uwagę to teren, otoczenie 
i atrakcje. A tych ostatnich 
nie brakuje - zarówno dla 
dzieci , jak i dorosłych. 
Przetestowaliśmy fun park 
z figlorajem i trampolinami, 
stadninę koni, tor gokarto-
wy, park linowy, pole paint-
ballowe, korty tenisowe 
i ścieżki biegowe. W restau-

racyjnym menu znaleźliśmy 
wiele akcentów kuchni 
łódzkiej, świeżo pieczony 
chleb oraz doskonałe lody 
rzemieślnicze robione na 
miejscu. Jak by komuś było 
mało, jest jeszcze, pizzeria, 
dwie kawiarnie i cocktail 
bar z żywym piwem. A na 
dłuższe wizyty do wyboru 
pokoje hotelowe oraz kli-
matyczne domki.

„Malutkie”  
jest malutkie  

tylko z nazwy! 

Zaciszne miejsce 
pełne atrakcji 

MALUTKIE RESORT
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Kino Studyjne OKF Iluzja

Repertuar na weekendRepertuar na weekend

Piątek - 12.08.2022Piątek - 12.08.2022
11:00 Niezgaszalni

16:30 Każdy wie lepiej
18:30 Na chwilę, na zawsze

20:45 Głupcy

Sobota - 13.08.2022Sobota - 13.08.2022
11:00 Niezgaszalni

13:0013:00 Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele 
| dla dzieci, w języku ukraińskim| dla dzieci, w języku ukraińskim

16:30 Na chwilę, na zawsze
18:30 Każdy wie lepiej

20:45 Głupcy

Niedziela - 14.08.2022Niedziela - 14.08.2022
11:00 Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele 

| dla dzieci, w języku ukraińskim| dla dzieci, w języku ukraińskim
13:00 Niezgaszalni

16:15 Głupcy
18:30 Pavarotti w Hyde Parku

20:30 Każdy wie lepiej

Letni Jurajski Festiwal Muzyczny 2022

Sierpniowe koncerty przed nami
W  ramach Letniego Juraj-
skiego Festiwalu Muzycznego 
2022 odbyły się już koncerty 
w  kościele Ewangelicko-Augs-
burskim w  Częstochowie, 
w  Pałacu Raczyńskich 
w Złotym Potoku, kościele św. 
Mikołaja w  Niegowej oraz 
w  Podlesicach. Kolejny kon-
cert festiwalowy odbędzie się 
w  najbliższą niedzielę 14 
sierpnia we Włodowicach.

Głównym organizatorem waka-
cyjnych koncertów w  roku 2022 
jest Regionalny Ośrodek Kultury 
w  Częstochowie, współorgani-
zatorem Filharmonia Często-
chowska, dyrektorką Festiwalu 
Pani Małgorzata Majer, dyrek-
torem artystycznym Pan Adam 
Klocek. Honorowy patronat nad 
Festiwalem sprawuje Marszałek 
Województwa Śląskiego Jakub 
Chełstowski. Poszczególne kon-
certy swoimi patronatami objęli 
także włodarze miejsc, na terenie 
których odbywają się koncerty. 
W  sumie wydarzeń festiwalo-
wych jest siedem, a koncertowym 

dniem niedziela. 14 sierpnia 
we Włodowicach w  baro-
kowym Kościele pw. św. 
Bartłomieja wystąpi Chór 
Filharmonii Częstochow-
skiej Collegium Cantorum 
pod dyrekcją Janusza Sia-
dlaka. Z  kolei 21 sierpnia 
we Mstowie – tu w  Sanktu-
arium Wniebowzięcia NMP 
usłyszymy duet Klaudiusz 
Baran - bandoneon, Justyna 
Baran – skrzypce. Kon-
cert poprowadzi dyrektor 
Adam Klocek, rys histo-
ryczny świątyni przedstawi 
Juliusz Sętowski. I  będą to 
ostanie koncerty na juraj-
skim szlaku. Finałowy kon-
cert w  ramach Letniego 
Jurajskiego Festiwalu Mu-
zycznego odbędzie się w Fil-
harmonii Częstochowskiej, 
gdzie 28 sierpnia wokalistka 
Magdalena Meisel wraz 
z Orkiestrą Symfoniczną Fil-
harmonii Częstochowskiej 
pod dyrekcją Adama Klocka 
przedstawią największe 
przeboje zespołu 2 plus 1.

14.08.2022, godz. 17.00 Kościół pw.  
św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach
Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium 
Cantorum, Janusz Siadlak – dyrygent, Paulina 
Kula - prowadzenie
 
21.08.2022, godz. 17.00 Sanktuarium  
Wniebowzięcia NMP we Mstowie
Klaudiusz Baran - bandoneon, Justyna Baran - 
skrzypce, Adam Klocek – prowadzenie, Juliusz 
Sętowski - rys historyczny

28.08.2022, godz. 19.00 Sala koncertowa  
Filharmonii Częstochowskiej
30. DNI CZĘSTOCHOWY: Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Częstochowskiej, Magdalena Meisel 
– vocal, Klaudiusz Jania – fortepian, Adam Klocek 
– dyrygent, prowadzenie

Chodź, pomaluj mój świat - Największe przeboje 
zespołu 2 plus 1

WSTĘP WOLNY z wyjątkiem:
- 28.08.2022 - koncert w Filharmonii Częstochow-
skiej jest biletowany

Interdyscyplinarny spektakl w Teatrze im. Adama Mickiewicza

„Choć czas te dzieje wymazał z pamięci”
Atmosfera tajemni-
czości, bogata 
i  niezwykle intere-
sująca kultura 
ludowa, muzyka ro-
m a n t y z m u 
i współczesny taniec 
– to wszystko czekać 
będzie na publicz-
ność 20 sierpnia 
w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w  Czę-
stochowie podczas 
spektaklu realizo-
wanego przez 
Instytut Rozwoju 
Sztuki we współ-
pracy z  Teatrem, 
Ośrodkiem Pro-
mocji Kultury Gaude 
Mater i częstochow-
skimi artystami.

Różnorodność formy – taniec, 
gra aktorska, muzyka solowa, 
chóralna i  instrumentalna, za-
pewni publiczności niezwykłą 
mnogość doznań oraz szansę na 
spojrzenie na Mickiewiczowskie 
„Ballady i Romanse” na nowo.

Ten wyjątkowy spektakl re-
alizowany w  roku romantyzmu 
polskiego zjednoczy najlepszych 
częstochowskich artystów na 
jednej scenie tylko raz – wysta-
wiony zostanie jedynie 20 sierpnia 
o  godz. 18:00. Organizatorem 
przedsięwzięcia jest Instytut Roz-
woju Sztuki. Partnerami zadania 

są Teatr im. A. Mickiewicza oraz 
Ośrodek Promocji Kultury Gaude 
Mater. 

Wykonawcy:
• Śpiewacy Collegium Cantorum
• Janusz Siadlak – kierownik 

muzyczny
• Częstochowski Teatr Tańca
• Włodzimierz Kuca – choreo-

grafia
• Hanna Zbyryt
• Adam Hutyra
• Janusz Frączek, Jacek Sta-

wiarski – fortepian
• Robert Dorosławski – scena-

riusz i reżyseria

Wstęp na spektakl odbywać się 
będzie na podstawie bezpłatnych 
wejściówek, dostępnych do od-
bioru w  Ośrodku Promocji Kul-
tury Gaude Mater. Wejściówki 
można odbierać od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10 – 19.

Zadanie dofinansowane ze 
środków Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego Sportu po-
chodzących z  Funduszu Promocji 
Kultury.

Już w najbliższą niedzielę

Koncert “Gershwin in 
memoriam”
14 sierpnia w Kościele Ewan-
gelicko – Augsburskim w 
Częstochowie odbędzie się 
przedostatni z czterech zapla-
nowanych koncertów w 
ramach VIII Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej Sola 
Musica. Początek o godz. 
17:00.

Organizatorem wydarzenia jest 
Parafia Ewangelicko – Augsburska 
we współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Kultury w Często-
chowie oraz Ośrodkiem Promocji 
Kultury “Gaude Mater”. Kon-
certom towarzyszy wystawa prac 
Mariusza Osińskiego i Kacpra Ja-
skulaka pt. „Dialon Archaiczny”. 
Wszystkie koncerty będą odby-

wały się w Kościele Ewangelicko – 
Augsburskim przy ul. Śląskiej 20 w 
Częstochowie o godz. 17:00.

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

21 sierpnia
Koncert “Wspólnota muzycz-
nych intonacji”
Ewa Leszczyńska – sopran
Harmonium Duo:
Hubert Giziewski – akordeon
Iwo Jedynecki – akordeon

Częstochowska odsłona przeglądu już we wrześniu

Powracają „Konfrontacje 
filmowe”
„Konfrontacje Filmowe” po-
wracają do naszego miasta. 
Częstochowska odsłona prze-
glądu odbywać się będzie od 9 
do 18 września, a  w  ramach 
wydarzenia będzie można zo-
baczyć 14 znakomitych 
tytułów w OKF „Iluzja”.

 Wydarzenie reanimowane zo-
stało przez zasłużonego dla fil-
mowego życia w  Polsce Romana 
Gutka i  zostanie wznowione we 
współpracy z  najlepszymi ki-
nami studyjnymi w  18 miastach 
w  Polsce, także w  Częstochowie. 
W  programie tegorocznej edycji 
– pierwszej od 1993 roku – znaj-

dzie się 14 tytułów. Każdy został 
nagrodzony lub miał międzynaro-
dową premierę na jednym z  naj-
ważniejszych festiwali filmowych 
– w Cannes, Wenecji czy Berlinie. 
Filmy zostaną zaprezentowane 
przedpremierowo. Większość 
trafi do repertuarów kin dopiero 
za kilka miesięcy, a  niektóre… 
nigdy. Wszystkie łączy jednak to, 
że będzie się o  nich dużo mówić 
w  najbliższym sezonie. Często-
chowska odsłona ,,Konfrontacji” 
w  kinie OKF ,,Iluzja” przy alei 
NMP 64 odbędzie się między  
9 i  18 września. Bilety kosztują  
20 zł. Przedsprzedaż trwa.
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„Wielka Wyprawa” to akcja, 
która ma szczytny cel. Orga-
nizatorzy wydarzenia chcą 
pozyskać środki na wsparcie 
częstochowskiego domu 
dziecka, prowadzonego przez 
stowarzyszenie „AMICUS”. 
Uczestnicy wyprawy zamie-
rzają przejechać 580 km w  6 
dni! Wystartują 28 sierpnia 
z Częstochowy, by 2 września 
dotrzeć do Zamościa. O  tym, 
skąd wziął się pomysł na 
zorganizowanie tego przed-
sięwzięcia i  jak będzie 
wyglądała cała trasa rozma-
wiamy z Szymonem Ziółkiem, 
jednym z organizatorów.

Paula Nogaj: Skąd wziął się pomysł 
na zorganizowanie tej akcji i  kto 
jest jej inicjatorem?

Szymon Ziółek: Pomaganie po-
przez jazdę na rowerze jest połą-
czeniem naszych dwóch wielkich 
pasji. Rower zawsze był nam 
bliski, a  wyprawy na siodełku 
roweru najprzyjemniejsze i  naj-
ciekawsze. Cała nasza trójka 
(organizatorów) jest i  była zaan-
gażowana w pomoc innym, czy to 
w formie wolontariatu czy pracy, 
wykształcenia. Ja studiuję psy-
chologię, mój kolega Kuba jest 
opiekunem kolonijnym. Pierwsza 
edycja, którą organizował Kuba 
i  Łukasz pokazała, że pasja 
może także służyć drugiemu 
człowiekowi, a  co za tym idzie 
pomagać łącząc te dwa ważne 
dla nas aspekty życia. Motorem 
napędowym i  trzonem organi-
zacyjnym Wielkiej Wyprawy po-
zostają Kuba i  Łukasz, to do nich 
dołączyłem podczas już drugiej 
edycji by razem stworzyć coś fan-
tastycznego.  

PN: Wielka Wyprawa to wydarze-
nie, które dosłownie będzie wielką 
wyprawą. Zamierzacie bowiem po-
konać na rowerach prawie 600 km. 
Jak będzie wyglądała trasa i ile cza-
su zajmie wam jej pokonanie?

SZ: Będzie to prawdziwa wyprawa 
rowerowa! W  spakowanych 
sakwach zabieramy wszystkie 
najważniejsze rzeczy, jakie mogą 
przydać się nam na trasie. Za-
kłada ona przejechanie dystansu 
ok. 580 km w  6 dni. Ruszamy 
w  niedzielę 28 sierpnia o  10:00 
z  placu Biegańskiego. Tu zapra-
szamy wszystkich na Wielki Start, 
a  chętnych - do przejechania 
z  nami odcinka częstochow-
skiego. Odbędzie się on ulicami 
Częstochowy, a zakończy na gra-

nicy miasta w kierunku Olsztyna. 
Mamy zgodę samorządu na prze-
jazd ulicami i obstawę policji! Ser-
decznie zapraszamy do udziału 
i  wsparcia nas, a  tak naprawdę 
dzieci z domu dziecka. Następnie 
pędzimy przez Jurę do Bydlina. 
Przemierzając wyżynę Krakow-
sko-Częstochowską dojedziemy 
do dawnej stolicy Polski. Kolejne 
przystanki to Szczucin. Dalej 
Sandomierz – miasto, o  którym 
możecie przeczytać także na 
naszym profilu facebook, gdzie 
opisywaliśmy ciekawe miejsca 
na naszej trasie. Później odwie-
dzimy Ciosmy, gdzie znajduje się 
urocze gospodarstwo i  agrotu-
rystyka. Ostatnim przystankiem 

jest Zamość, Miasto-twierdza, 
do którego planujemy dojechać 
2 września. Przyjazd na miejsce 
planujemy ok. godz. 18:00. Dużo 
zależy od warunków, jakie będą 
nas czekać na drodze. Z  pew-
nością trasa jest bogata w  wiele 
atrakcji i  uroczych zakamarków. 
Będzie to niezwykła przyjemność 
ją pokonać.

PN: Co w  przypadku niesprzyjają-
cych warunków pogodowych? Jak 
będziecie sobie radzić?

SZ: Mówi się, że nie ma złej po-
gody, są tylko źle ubrani… i  tu 
w  zależności od dyscypliny na-
leży podać kto. Mam nadzieję, że 
zbliżająca się wielkimi krokami 

piękna polska jesień będzie dla 
nas łaskawa. W  razie trudności 
mamy kurtki i  peleryny, a  też 
przerwa podczas największej 
ulewy może okazać się przy-
datna, by zregenerować siły.

PN: Jak wyglądała pierwsza edycja 
tego wydarzenia i  ile uczestników 
wzięło w niej udział?

SZ: Pierwsza edycja była wy-
jątkowa! Moi koledzy przyje-
chali wówczas polskie wybrzeże 
od Świnoujścia do Trójmiasta! 
Przepiękna trasa, dużo wyjątko-
wych miejsc oraz dobrze przy-
gotowane szlaki do turystyki 
rowerowej. Pierwsza edycja tego 
wydarzenia pozwoliła wesprzeć 
placówkę w  Kiedrzynie kwotą 
blisko 8 tys. złotych, materiałami 
budowlanymi, książkami, a  także 
niezbędnymi przedmiotami życia 
codziennego.  Dzięki temu dom 
dziecka mógł również zostać 
wyremontowany. Był to ogromy 
sukces! Bardzo serdecznie dzię-
kujemy wszystkim osobom, 
które wsparły naszą akcję. Grupa 
uczestników była wówczas nie-
znacznie mniejsza, ale humor 
i  frajda z  jazdy w  takim dobo-
rowym gronie na długo zapadła 
nam w pamięć.

PN: Jaką frekwencję przewidujecie 
w tym roku? Czy jeszcze można się 
zapisać, a jeżeli tak, to jakie warun-
ki trzeba spełnić, by móc wyruszyć 
razem z wami?

SZ: Na Wielką Wyprawę wyrusza 
z  nami 15 osób. Każda z  nich 
by dołączyć do naszej drużyny 
musiała wpłacić kwotę 30 zł na 
rzecz dzieci z  domu dziecka po-
przez naszą zbiórkę i  zgłosić się 
do nas. O  przyjęciu decydowała 
kolejność zgłoszeń. Aktualnie 
lista uczestników jest zamknięta. 
Jednak serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych i  spragnio-
nych rowerowych atrakcji do 
wzięcia udziału w  wydarzeniu 
towarzyszącym Wielkiej Wy-
prawie. Akcja nosi nazwę “Wkręć 
się w Pomaganie”!

PN: Na czym będzie ona polegać?

SZ: Zapraszamy wszystkich rowe-
rzystów, amatorów, niedzielnych 
kolarzy i  osoby, które poważniej 
myślą o  swojej pasji do wzięcia 
udziału w tej akcji. Zadanie, jakie 
przed wami stoi to “kręcenie” ki-
lometrów przez okres trwania 
naszej Wyprawy. Każdy prze-
jechany kilometr powinien być 
udokumentowany za pomocą 
aplikacji rejestrującej aktyw-

ność i  GPS. Dla najwytrwalszych 
uczestników oraz tych, którzy 
przejadą najwięcej kilometrów 
przygotowaliśmy bardzo atrak-
cyjne nagrody! Aby wziąć udział 
w akcji “Wkręć się w pomaganie” 
wystarczy mieć rower, telefon 
z  aplikacją oraz wpłacić 30 zł na 
rzecz dzieci na zbiórkę - zrzutka.
pl. Nie musicie wychodzić z domu 
ani pakować sakw - my to robimy. 
Wy. idąc na trening lub prze-
jażdżkę, włączcie apkę i  kręćcie 
z  nami! Zapraszamy do wspól-
nego pomagania i zabawy!

PN: Cel „Wielkiej Wyprawy” jest 
bardzo szczytny. Cały dochód chce-
cie przekazać częstochowskiemu 
domowi dziecka, prowadzonego 
przez stowarzyszenie „AMICUS”. 
Co roku wspierają tę konkretną pla-
cówkę?

SZ: Jest to druga edycja Wiel-
kiej Wyprawy, podczas której 
wspieramy właśnie dzieci z domu 
dziecka w Częstochowie.

Wszystkie środki i prezenty, jakie 
podczas organizacji Wielkiej Wy-
prawy uda nam się zebrać trafiają 
w  całości do domu dziecka. Tam 
już najlepiej będą też wiedzieć, 
jak je wykorzystać. Liczymy na to, 
że wszystkie akcje dodatkowe, 
takie jak licytacje, wydarzenia to-
warzyszące i  konkursy pomnożą 
środki, jakie będziemy mogli w fi-
nale przekazać dzieciom.

PN: Czego możemy życzyć uczestni-
kom wyprawy?

SZ: Oby cała Polska o  nas usły-
szała i  żeby po powrocie z  wy-
prawy zobaczyć uśmiech na 
twarzach dzieci z  domu dziecka. 
Trasa będzie piękna, a  wszystkie 
sprawy organizacyjne z  pewno-
ścią ułożą się nam tak, by bez 
trudności dojechać do mety 
w Zamościu. Serdecznie dziękuję 
za Państwa wsparcie i  pozdra-
wiam wszystkich czytelników. 
Zapraszam także do współpracy 
i wsparcia naszej akcji.

PN: Dziękuję za rozmowę i  życzę 
powodzenia!

Szczytny cel

Już niebawem ruszą  
w „Wielką Wyprawę”

 ■ zdj. materiały organizatorów
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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 reali-
zacji 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 04.07.2022r., na wniosek Wójta Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 
Janów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pabianice na odcinku od 0,00 km (DK 46) do 1,00 km”
 
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid.: 70 k.m.2; 68 k.m.2; 72 k.m.2; 86 k.m.2; 67 k.m.2; 78 
k.m.2; 63 k.m.2; 79/1 k.m.2; 79/2 k.m.2; 79/3 k.m.2; 62 k.m.2; 80 k.m.2; 69 k.m.2; 52 k.m.2; 85 k.m.2; 88/2 k.m.3; 
88/1 k.m.3; 89/1 k.m.3; 89/2 k.m.3; 90/1 k.m.3; 90/2 k.m.3; 136/1 k.m.4; 91 k.m.3; 92 k.m.3; 93/2 k.m.3; 93/1 
k.m.3; 168 k.m.4; 94 k.m.3; 95 k.m.3; 140 k.m.4; 141 k.m.4; 96 k.m.3; 97 k.m.3; 143 k.m.4; 98 k.m.3.

Działki podlegające podziałowi (w nawiasie wskazano nr działki po podziale):
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid. 68 k.m.2 (68/1, 68/2, 68/3); 72 k.m.2 (72/1, 72/2, 72/3); 
67 k.m.2 (67/1, 67/2); 78 k.m.2 (78/1, 78/2); 63 k.m.2 (63/1; 63/2); 79/1 k.m.2 (79/4; 79/5); 79/2 k.m.2 (79/6, 
79/7); 79/3 k.m.2 (79/8, 79/9); 62 k.m.2 (62/1, 62/2); 80 k.m.2 (80/1; 80/2); 69 k.m.2 (69/1; 69/2); 85 k.m.2 
(85/1; 85/2); 88/2 k.m.3 (88/6, 88/7); 91 k.m.3 (91/1, 91/2); 92 k.m.3 (92/1, 92/2); 93/2 k.m.3 (93/3, 93/4); 93/1 
k.m.3 (93/5, 93/6); 94 k.m.3 (94/1, 94/2); 95 k.m.3 (95/1, 95/2); 96 k.m.3 (96/1, 96/2); 97 k.m.3 (97/1, 97/2); 98 
k.m.3 (98/1, 98/2). 

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid.: 68/2, 68/1 (68 k.m.2); 72/2, 72/1 (72 k.m.2); 67/1 
(67 k.m.2); 78/1 (78 k.m.2); 63/1 (63 k.m.2); 79/4 (79/1 k.m.2); 79/6 (79/2 k.m.2); 79/8 (79/3 k.m.2); 62/1 (62 
k.m.2); 80/1 (80 k.m.2); 88/1 (88/1 k.m.3); 85/1 (85 k.m.2); 88/6 (88/2 k.m.3); 91/1 (91 k.m.3); 92/1 (92 k.m.3); 
93/3 (93/2 k.m.3); 93/5 (93/1 k.m.3); 94/1 (94 k.m.3); 95/1 (95 k.m.3); 96/1 (96 k.m.3); 97/1 (97 k.m.3); 98/1 (98 
k.m.3); 89/1 (89/1 k.m.3); 90/1 (90/1 k.m.3); 69/1 (69 k.m.2).
 
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone (w nawiasie wskazano nr działki przed 
podziałem):
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid.: 70 (70 k.m.2); 72/3 (72 k.m.2); 86 (86 k.m.2); 78/2 (78 
k.m.2); 79/5 (79/1 k.m.2); 79/7 (79/2 k.m.2); 79/9 (79/3 k.m.2); 80/2 (80 k.m.2); 52 (52 k.m.2); 88/7 (88/2 k.m.3); 
89/2 (89/2 k.m.3); 90/2 (90/2 k.m.3); 136/1 (136/1 k.m.4); 91/2 (91 k.m.3); 92/2 (92 k.m.3); 94/2 (94 k.m.3); 140 
(140 k.m.4); 141 (141 k.m.4); 95/2 (95 k.m.3); 96/2 (96 k.m.3); 143 (143 k.m.4); 97/2 (97 k.m.3); 98/2 (98 k.m.3).

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 Admini-
stracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój 
nr 14, tel. (034) 3229 129.

„Jak to dawniej w żniwa bywało...”

V Powiatowy Festiwal Żniwny już za nami
Choć pogoda była niepewna,  
V Powiatowy Festiwal 
Żniwny przyciągnął tłumy za-
interesowanych. Uczestnicy 
wydarzenia mogli zobaczyć 
na własne oczy, jak to daw-
niej w  żniwa bywało. 
Koszenie kosą zainaugurował 
Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela, ale nie za-
brakło chętnych, którzy 
chcieli spróbować swoich sił 
w  zorganizowanych na 
miejscu pracach.

Pokazy rozpoczęły się od wjazdu 
kosiarzy na pole wozem drabi-
niastym i  klepania kosy, później 
zaprezentowano koszenie i  sta-
wianie snopków – każdy mógł 
włączyć się do działania i  spraw-
dzić się w  tych czynnościach. Na-
stępnie na pole wjechała kosiarka 
konna „Garściówka”, a  w  dalszej 
kolejności zobaczyć można było 
również cepy, młocarnie „szty-
ftówkę”, „dąbrowiankę” i  „war-
miankę”. Na zakończenie pokazu 
wjechał nowoczesny kombajn 
zbożowy. Po skończonych pra-
cach na żniwiarzy czekał podo-
biadek, przygotowany przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z  Lubojny 
i  Grabowej. W  ramach Festiwalu 
zaprezentowany został sprzęt, 
który służył rolnikom przez dzie-
sięciolecia. - Jest to impreza wyjąt-
kowa nie tylko w skali powiatu. Po 

raz piąty robimy ją z Krzysztofem 
Nabiałczykiem, który znakomicie 
czuje role i  ma dużo sprzętu. Ma 
również sporo przyjaciół, którzy 
chcą mu pomagać i  każdorazowo 
tutaj przyjechać – podkreśla Sta-
rosta Częstochowski Krzysztof 
Smela. Sam Krzysztof Nabiałczyk 
podkreślił, że jego celem było od-
tworzenie tego, jak to kiedyś na 
wsi bywało – począwszy od kosy, 
poprzez sprzęt konny i  snopo-
wiązałki, a  na kombajnach koń-
cząc. - Widząc, jak dużo starego 
sprzętu trafia na złom, postano-
wiłem sam skompletować po-
trzebne urządzenia i  namówiłem 
władze powiatu na zorganizo-
wanie takiego wydarzenia i  na 
ten symboliczny powrót do hi-
storii – powiedział o  wydarzeniu 
Krzysztof Nabiałczyk. Podczas 
Powiatowego Festiwalu Żniw-
nego można było spróbować 
chleba ze smalcem, dżemu, ciasta 
drożdżowego czy ogórków. Przez 
cały dzień uczestnicy wydarzenia 
mogli korzystać z  takich atrakcji 
jak przejażdżka wozem drabi-
niastym i  bryczką, a  także posilić 
się grochówką, przygotowaną 
przez Krzysztofa Bigusa, finalistę 
programu MasterChef. Podczas 
imprezy wystąpił m.in. Zespół 
Folklorystyczny „Wrzosowianie” 
i  formacja Złoczewianie. Spek-
takularne zakończenie zapewnił 
pokaz fajerwerków.

Koziegłowy

Jurajski Festiwal Kultury Ludowej

Zaprasza miejscowa jednostka OSP

Festyn Strażacki w Kusiętach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pro-
mocji Kultury w Koziegłowach 
zaprasza w sobotę 20 sierpnia 
na Gościniec Jurajski, czyli 
Jurajski Festiwal Kultury Lu-
dowej. Wydarzenie objęła 
honorowym patronatem Ja-
dwiga Wiśniewska, Poseł do 
Parlamentu Europejskiego 
oraz Jacek Ślęczka Burmistrz 
Gminy i  Miasta Koziegłowy.

Program Festiwalu:
12:00 Uroczyste otwarcie Juraj-
skiego Festiwalu Kultury Ludowej
12:15 Wręczenie statuetek dla 
laureatów Powiatowego Prze-
glądu Festiwalu z powiatów: bę-
dzińskiego, częstochowskiego, 
myszkowskiego, zawierciańskiego
12:45 Drugi etap konkursowy 
Jurajskiego Festiwalu Kultury 
Ludowej w kategoriach: zespoły 

śpiewacze, soliści, instrumenta-
liści, zespoły obrzędowe, zespoły 
taneczne, kapele.
18:00 Koncert zespołu KAPITAN 
FOLK
19:00 Ogłoszenie wyników i 
wręczenie statuetek laureatom 
drugiego etapu konkursowego
19:30-22:00 Zabawa taneczna

Imprezy towarzyszące:
– Pokazy kulinarne z Bitwy Re-

gionów - „Jura Smakuje”
– Pokaz tłoczenia oleju na zimno
– Wykład oraz wystawa Instru-

mentów Zabytkowych Grażyny 
i Romana Kryst

– Konkurs na najciekawsze sto-
iska Gościńca Jurajskiego

– Wystawa „Historia ze starej fo-
tografii” w Gminie Koziegłowy

– Otwarte warsztaty garncarskie
– Otwarte warsztaty z wiór osi-

kowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kusiętach zaprasza na Festyn 
Strażacki, który odbędzie się 
20 sierpnia 2022 r. Początek 
wydarzenia o godz. 16:00.

Impreza zorganizowana zo-
stanie na placu strażnicy OSP 

Kusięta. W programie: atrakcje 
dla dzieci, gry i zabawy, pokaz 
ratownictwa technicznego i me-
dycznego, grill, słodkie przekąski.

Od godz. 20:00 organizatorzy 
zapraszają na zabawę taneczną.
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Rozbój w centrum miasta

Zapytali przechodnia o godzinę, 
później go zaatakowali i okradli

KMP w Częstochowie

Policja podsumowuje pierwszą 
połowę wakacji

Lubliniec

Policjanci udaremnili próbę 
samobójczą 32-latka

Żarki

Kompletnie pijana rowerzystka 
wjechała w pieszego

Sytuację zarejestrował miejski monitoring

Przywłaszczył sobie damską 
torebkę

W ubiegłą sobotę grupka osób zacze-
piła w centrum miasta przechodzącego 
obok przystanku 25-latka. Zapytali 
młodego mężczyznę o godzinę, a kiedy 
upewnili się, że ma on przy sobie te-
lefon, poszli w ślad za nim. Przechodzień 
został zaatakowany i okradziony. 
Sprawców udało się zatrzymać. Za 
rozbój grozi im do 12 lat więzienia.

– Do zdarzenia doszło w ubiegłą so-
botę około 6.00 w centrum miasta. 25-latek 
przechodził obok przystanku, gdzie sie-
działa grupa osób. W pewnym momencie 
jedna z osób zapytała go o godzinę. Męż-
czyzna sprawdził ją na swoim telefonie. Po 
tym jak odpowiedział, szedł dalej alejami. 
Po chwili zorientował się, że osoby te po-

dążają za nim. Przyspieszył kroku i wbiegł 
na jedno z podwórek w nadziei, że uda mu 
się uciec, wtedy napastnicy podbiegli do 
niego i zaatakowali. Przewrócili i zaczęli 
uderzać i kopać po całym ciele żądając, by 
oddał im swój telefon. Po tym, jak zabrali 
mu telefon, uciekli. Pokrzywdzony nie 
był w stanie podać policjantom rysopisu 
napastników. Dzięki wnikliwej i skrupu-
latnej pracy operacyjnej kryminalni ustalili,  
a po kilku godzinach zatrzymali do sprawy 
18-letniego agresora z Częstochowy. W 
poniedziałek usłyszał prokuratorski zarzut 
– poinformowała Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie. Kryminalni zatrzymali 
także 31-latka i 22-letnią kobietę, którzy 
wspólnie z 18-latkiem dopuścili się rozboju 
na mieszkańcu Częstochowy. Sprawcom 
grozi do 12 lat więzienia

Od początku wakacji na 
drogach miasta i powiatu 
częstochowskiego doszło 
463 zdarzeń drogowych, w 
tym do 426 kolizji i 37 wy-
padków, w których 2 osoby 
poniosły śmierć (motocy-
klista i pieszy), a 45 zostało 
rannych. To mniej, niż w 
analogicznym okresie w 
2021 roku, ale mundurowi 
apelują o rozsądek i wy-
obraźnię zarówno na 
drodze jak i podczas let-
niego wypoczynku.

 
Jak co roku policjanci z garnizonu czę-

stochowskiego czuwali nie tylko nad bez-
pieczeństwem mieszkańców, ale również 
osób wypoczywających i podróżujących 
po terenie Częstochowy i powiatu. – Od 
24 czerwca do końca lipca br. policjanci z 
prewencji podjęli ponad 6 tys. interwencji 
w miejscach publicznych, zatrzymali blisko 
100 przestępców na gorącym uczynku, 
ujawnili łącznie ponad 3 tys. wykroczeń, 
z czego ponad 1 tys. przeciwko obyczaj-
ności publicznej i prawie 1 tys. w związku 
z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi. Stróże prawa nałożyli 
łącznie ponad 1 tys. mandatów karnych 
na sprawców wykroczeń. Policjanci z czę-
stochowskiej prewencji odwiedzili blisko 
34 placówek na terenie miasta i powiatu 
częstochowskiego, w których dzieci i mło-
dzież spędzają czas wolny. Podczas spo-
tkań przypominali uczestnikom jak ważne 
jest przestrzeganie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa podczas wypoczynku i 
zabawy, by wakacje pozostawiły po sobie 
wyłącznie miłe wspomnienia. Oprócz re-
alizacji codziennych zadań związanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa, mundu-
rowi dwukrotnie przeprowadzili również 
działania skierowane na poprawę bezpie-
czeństwa osób wypoczywających w Parku 
Lisiniec. Podczas działań wylegitymowali 
łącznie 276 osób, ujawnili 177 wykroczeń 
szczególnie uciążliwych, 75 z nich doty-
czyło spożywania alkoholu poza miejscami 
wyznaczonymi. Policjanci zatrzymali rów-
nież 3 osoby poszukiwane. Dla większości 

był to również czas intensywnych podróży, 
a dla policjantów z częstochowskiej dro-
gówki okres wzmożonej pracy. Policjanci 
zatrzymali 51 kierujących, znajdujących się 
pod wpływem alkoholu i 1 pod wpływem 
narkotyków. Zatrzymali ponad 300 do-
wodów rejestracyjnych w większości za 
niewłaściwy stan techniczny pojazdu. 
Ujawnili łącznie prawie 3 tys. wykroczeń 
w ruchu drogowym, z czego ponad 1,6 tys. 
dotyczyło przekroczenia dozwolonej pręd-
kości, w tym prawie 850 w rejonie przejść 
dla pieszych. 23 kierowców straciło swoje 
uprawnienia do kierowania za przekro-
czenie dozwolonej prędkości o ponad 50 
km/h w obszarze zabudowanym. Mundu-
rowi w białych czapkach skontrolowali 
również 29 autokarów nie ujawniając żad-
nych nieprawidłowości – podsumowuje 
KMP w Częstochowie. W pierwszej po-
łowie wakacji na drogach miasta i powiatu 
częstochowskiego doszło do 463 zdarzeń 
drogowych, w tym do 426 kolizji i 37 wy-
padków, w których 2 osoby poniosły śmierć 
(motocyklista i pieszy), a 45 zostało ran-
nych. W analogicznym okresie 2021 roku 
na drogach miasta i powiatu doszło do 538 
zdarzeń drogowych, w których zginęło 5 
osób. – Z pozoru to tylko liczby, ale pamię-
tajmy, że za każdą z nich kryje się ludzkie 
życie i niewyobrażalna tragedia rodziny 
oraz najbliższych. Pamiętajmy o wspólnym 
bezpieczeństwie. Na drogach jesteśmy 
bowiem odpowiedzialni nie tylko za swoje 
życie, ale również życie innych uczestników 
ruchu. Kierujmy się wzajemnym szacun-
kiem, zasadą ograniczonego zaufania, i pa-
miętajmy, że nasze bezpieczeństwo w dużej 
mierze zależy od nas samych – dodaje czę-
stochowska policja.

Lublinieccy policjanci udaremnili 
próbę samobójczą 32-latka, który wy-
słał swojej żonie zdjęcia z torowiska i 
napisał do niej słowa pożegnania. 
Dzięki błyskawicznemu działaniu 
mundurowych, którzy przyszli z po-
mocą na czas, udało się zapobiec 
tragedii. Mieszkaniec Lublińca trafił 
pod opiekę lekarską.

– W niedzielę 7 sierpnia br. nad 
ranem oficer dyżurny lublinieckiej ko-
mendy policji otrzymał informację, że 
32-letni mężczyzna wysłał swojej żonie 
zdjęcia torowiska i napisał, że się żegna. 
Policjanci z Wydziału Kryminalnego po zo-

baczeniu zdjęć wytypowali miejsce, gdzie 
zostały one wykonane. Niezwłocznie udali 
się w to miejsce i zastali tam 32-letniego 
mieszkańca Lublińca, który spał w pozycji 
siedzącej między dwiema szynami. W od-
dali było słychać nadjeżdżający pociąg. 
Stróże prawa niezwłocznie ściągnęli męż-
czyznę w bezpieczne miejsce, a po upływie 
kilkunastu sekund tym torowiskiem 
przejechał pociąg towarowy. Mężczyzna 
został przekazany załodze karetki pogo-
towia, która udzieliła mu pomocy. Dzięki 
szybkiej i zdecydowanej interwencji poli-
cjantów uratowano życie mężczyzny – po-
informowała Komenda Powiatowa Policji 
w Lublińcu.

W minioną niedzielę na ulicy Po-
przecznej w Żarkach kompletnie pijana 
41-latka wjechała rowerem w pie-
szego. Kobieta miała w organizmie 
blisko 3 promile alkoholu.

Do zdarzenia doszło 7 sierpnia po go-
dzinie 15.00. – Kompletnie zamroczona 
alkoholem 41-letania mieszkanka Żarek 
jadąc na rowerze, wjechała prosto w 
50-letniego pieszego. Na miejsce zda-
rzenia skierowano patrol z Wydziału 
Ruchu Drogowego. Badanie na zawartość 
alkoholu wskazało, że rowerzystka miała 
w organizmie prawie 3 promile alkoholu.  
Za jazdę w stanie nietrzeźwym i spowodo-
wanie kolizji drogowej otrzymała mandat 

w wysokości 3550 złotych. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało – informuje oficer 
prasowy KPP Myszków. Policja przypo-
mina, że za jazdę rowerem w stanie po 
spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila al-
koholu w organizmie) grozi mandat w wy-
sokości 1000 złotych. Natomiast jazda na 
rowerze w stanie nietrzeźwości (powyżej 
0,5 promila alkoholu w organizmie) “kosz-
tuje” 2500 złotych. – Rower to nie tylko 
beztroska przyjemność. Rowerzystów nie 
chronią poduszki powietrzne ani karoseria 
samochodu. W sposób szczególny należy 
obserwować otoczenie. Każde zderzenie 
bądź upadek może skończyć się nieprzy-
jemnymi lub tragicznymi w skutkach kon-
sekwencjami – przestrzegają mundurowi.

Straż Miejska w Częstochowie poin-
formowała o ujęciu mężczyzny, który 
na przystanku tramwajowym „Prome-
nada Niemena” przywłaszczył damską 
torebkę. Amator damskich akcesoriów 
próbował ukryć ją przed munduro-
wymi w rękawie bluzy.

– Do zdarzenia doszło w minioną 
sobotę ok. godz. 17:50. Pracownik Straży 
Miejskiej z referatu ds. miejskiego mo-

nitoringu zauważył jak mężczyzna przy-
właszcza pozostawioną na ławce damską 
torebkę i wsiada do tramwaju jadącego w 
kierunku centrum. Powiadomieni straż-
nicy miejscy zlokalizowali tramwaj i doko-
nali kontroli. Sprawca na widok strażników 
miejskich próbował ukryć torebkę w rę-
kawie bluzy. Strażnicy miejscy ujęli męż-
czyznę i przekazali go na III KP – informuje 
Artura Kucharski ze Straży Miejskiej w 
Częstochowie.
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Automobilklub Często-
chowski zaprasza na  
V rundę Mistrzostw Polski 
Pojazdów Zabytkowych  
– 41. Rajd Częstochowski. 
Impreza odbędzie się 
w  dniach 25-28 sierpnia 
2022 roku. Zainteresowane 
udziałem załogi mogą 
jeszcze zgłaszać chęć 
uczestnictwa.

Baza rajdu znajdować się bę-
dzie w  Hotelu Scout przy ul. 
Drogowców. Jak podkreślają or-
ganizatorzy, jedną z  jego wielu 
zalet jest położenie zapewniające 
fantastyczny dojazd i  czyniące 
z  niego świetną bazę wypadową 
na Jurę. Bezpośrednio na terenie 
hotelu znajduje się wydzielony dla 
uczestników parking. - Na trasie 
rajdu, jak zawsze przygotowa-
liśmy próby sprawnościowe (SZ), 
ciekawe próby OTJ na terenach 
mocno związanych z  lotnictwem 
oraz próby zabawowe. W  trakcie 
odpoczynku – zwiedzanie Mu-
zeum Polskich Jednośladów w Bo-
rownie oraz drugiego muzeum, 
w którym roi się od zabytkowych 
samochodów. Na trasie zaplano-
wanych jest kilka przerw kawo-
wych w  urokliwych miejscach. 
Punktem kulminacyjnym będzie 
pokaz elegancji zlokalizowany 
na Placu Biegańskiego – w  cen-
tralnym punkcie Częstochowy. 
Rajd zakończymy Balem Koman-
dorskim, na którym wręczymy 
nagrody w  towarzystwie zapro-
szonych gości – zapowiadają Au-
tomobilklub Częstochowski.

Kto może zostać 
uczestnikiem?

Uczestnikami rundy mogą być 
kierowcy i  piloci pojazdów z  na-
pędem mechanicznym, o wysokim 
stopniu oryginalności, wyprodu-
kowanych do 31.12.1989 roku 
(oraz od 01.01.1990 roku do 
31.12.1992 roku w grupie Young-

timer), zachowanych i  utrzyma-
nych w  warunkach historycznie 
właściwych.

Koszty dla załóg

Całość kosztów dla załóg zrze-
szonych w  PZM to 2400 zł oraz 
2550 zł dla niezrzeszonych, na 
które składa się:
- wpisowe regulaminowe od za-

łogi (kierowca i  pilot) – 150 zł 
dla załóg zrzeszonych w  PZM 
z  ważną legitymacją człon-
kowską na rok 2022 oraz 300 
zł dla pozostałych załóg. Or-
ganizator zapewnia w  kwocie 
wpisowego parking dla pojazdu 
zabytkowego w  bazie rajdu, 
parking dla lawety, materiały 
rajdowe oraz numery startowe,

- zakwaterowanie i  pełne wyży-
wienie w  Hotelu Scout oraz na 
trasie rajdu – od czwartku (ko-
lacja) do niedzieli (śniadanie) 
wraz z udziałem w Balu Koman-
dorskim, wstęp do zwiedzanych 
obiektów, pozostałe przewi-
dziane programem atrakcje dla 
kierowcy i pilota – 2250 zł.

Koszt udziału dodatkowej osoby 
towarzyszącej wynosi 1100 zł. 
Załoga startująca bez reklam 
organizatora jest obowiązana 
wnieść dodatkową opłatę w  wy-
sokości 400 zł.

Gdzie należy dokonać
 zgłoszenia?

Zgłoszenia należy dokonać 
za pośrednictwem formularza 
znajdującego się pod adresem: 
https://pzm.pl/kalendarz/czw-
25082022-0000/zabytki/41-raj-
d-czestochowski oraz dokonać 
wpłaty zaliczki w  wysokości 
1200zł na konto Alior Bank 81 
2490 0005 0000 4500 8527 5888 
w tytule przelewu wpisując MPPZ 
Zaliczka w terminie do 12 sierpnia 
br. W trakcie imprezy obowiązuje 
Regulamin Mistrzostw Polski 
Pojazdów Zabytkowych 2022 
Polskiego Związku Motorowego, 
dostępny na stronie pzm.pl.

 ■ Oprac. Paula Nogaj

motoryzacja

41. Rajd Częstochowski

V runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych

25.08. - CZWARTEK

 O zakwaterowanie,
 O Odbiór Administracyjny,
 O Badanie Kontrolne
 O kolacja

26.08. - PIĄTEK

 O Odbiór Administracyjny
 O Badanie Kontrolne
 O śniadanie
 O odprawa
 O start do Etapu 1
 O próby OTJ
 O zwiedzanie Muzeum Pol-

skich Jednośladów w Bo-
rownie

 O przerwa kawowa
 O zwiedzanie Muzeum Mo-

toryzacji
 O przerwa obiadowa
 O start do Etapu 2

 O próby OTJ
 O powrót do hotelu
 O kolacja integracyjna

27.08. - SOBOTA

 O śniadanie
 O test z BRD oraz historii 

motoryzacji
 O start do Etapu 3
 O próby SZ
 O przerwa kawowa
 O róża wiatrów
 O obiad
 O pokaz elegancji
 O powrót do hotelu
 O bal komandorski z rozda-

niem nagród

28.08. - NIEDZIELA

 O śniadanie
 O pożegnanie uczestników

PROGRAM RAJDU
5 RUNDA MPPZ 25-28 SIERPNIA 2022  

41 RAJD CZĘSTOCHOWSKI
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Częstochowianin Adam  
Zentner i  Maciej Marcinkie-
wicz prowadzą po trzeciej 
rundzie Mistrzostw Polski 
Endurance zarówno w  klasie, 
jak i  w  klasyfikacji gene-
ralnej. IV runda wyścigów 
długodystansowych Mi-
strzostw Polski odbędzie się 
na Słowacji w  dniach 19-21 
sierpnia 2022 r.

Trzy pierwsze rundy miały 
miejsce w  Poznaniu – dwie 
ostatnie były dla duetu Zentner 
– Marcinkiewicz zwycięskie. 
Teraz przyszedł czas na IV 
rundę, która odbędzie się na 
Slovakiaring. Jak przyznaje 
częstochowski kierowca, bę-
dzie to dla niego nowy tor, na 
którym jeszcze nie miał okazji 
pojeździć. - Zawodnicy, których 

spotykam na torze mają duże 
doświadczenie - także z  jazdą 
na Slovakiaring, więc może być 
ciężko – przyznaje i zaznacza, że 
przed wyścigiem auto musiało 
przejść odbudowę ze względu na 
ilość godzin na silniku. - Akurat 
w  tym konkretnym samocho-
dzie wyścigowym co czterdzieści 
godzin należy wykonać kom-
pletną rozbiórkę silnika, odbu-

dowę na nowo i po prostu w tym 
czasie nie możemy trenować 
– wyjaśnił Adam Zentner, który 
przed zawodami mocno pracuje 
nad swoją formą. - Staram się 
uprawiać coraz więcej sportu 
związanego z  wytrzymałością, 
ponieważ wyścigi długodystan-
sowe są dość dużym obciąże-
niem dla organizmu. Po pewnym 
czasie następuje już zmęczenie 
i spadek koncentracji, co później 

wpływa na czasy uzyskiwane 
na kolejnych okrążeniach. Pod-
sumowując - wytrzymałość or-
ganizmu i  kondycja jest bardzo 
ważna – podkreśla.  Zapytany 
o  to, czego możemy mu życzyć, 
odpowiada: - Bezpiecznego do-
tarcia do celu i  zdobycia kolej-
nych punktów, które pozwolą 
nam na utrzymanie pozycji lidera 
w Mistrzostwach Polski w wyści-
gach długodystansowych.

motoryzacja

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

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

43.900 zł

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

139.900 zł

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

43.800 zł

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

76.900 zł

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

77.900 zł

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

43.900 zł

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

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

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

F-VAT, 94.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
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 FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 

F-VAT 44.900 zł
FORD FUSION 2.5 E + LPG, rok prod. 2016, 39.700 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010,  33.900 zł
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004,  21.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013,  33.900 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES GLC 220, 2.2 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT,                       188.900 zł

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

 3.900 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017, 52.000 zł
RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 25.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  73.000 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 12 sierpnia 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

218.900 zł

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

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

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:

OLEJE

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH            SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH             AUTOBUSÓW

MOTOCYKLI I SKUTERÓW            POJAZDÓW ROLNICZYCH           WÓZKÓW INWALIDZKICH

PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

Mistrzostwa Polski Endurance

Przed częstochowianinem Adamem Zentnerem IV runda zmagań
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 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

 ● Błotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym  
stanie. Tel.: 693 629 529

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

 ● Dzwi harmonijkowe. 
 Tel. 501 109 822

 ● Dzwi pokojowe białe z szybka-
mi. Tel. 501 109 822

 ● Drzwi wewnętrzne białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt. 
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ● Kredensy oszklone 2 szt.,  
Tel. 792 017 815

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 

skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

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

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elektrycz-
ne, sterowane pilotem w czte-
rech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

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

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

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

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

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

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

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w klima-
tyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● Pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, 
tel. 535 988 066

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 
 ● RADIO, CD, MAGNETOFON - 
2x25W, b. dobre, cena 200 zł. 
Tel: 697 272 102

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

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

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

 ● Suknia ślubna w roz. 38, 
tel. 508 173 008

 ● Szafka 1 szt. lata 50-te.  
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, 
tel. 792 017 815

 ● Umywalka, z „Koła”, z baterią i 
szafką, wymiar 65 x 47,  
tel. 501 109 822

 ● Wanna metalowa, używana,  
w dobrym stanie, wym. 170 x 
75.Tel. 501 109 822

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

 ● 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 / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

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

 ● Malowanie obrazów,  
szkicowanie 
Tel. 667 499 164

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, 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 ko-
mórkowe, tel. 667 499 164

 ● Samotny mężczyzna 55 lat po 
rozwodzie pozna kobietę, chęt-
nie 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: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

Wysłać email
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Częstochowa, Al. NMP 51

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

QQ    MOTORYZACJA

QQ    NIERUCHOMOŚCI

QQ    KUPIĘ QQ    SPRZEDAM QQ    ODDAM

QQ    PRACA QQ    INNEQQ    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 O Wynajmę budynek 500 m², 
media, siła, pomieszczenia  
socjalne handlowo biurowo 
usługowe przy drodze krajo-
wej 46 za cenę 20 zł netto.  
Tel. 601 545 890
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W  najbliższą niedzielę 14 
sierpnia Raków Częstochowa 
podejmie na stadionie przy ul. 
Limanowskiego 83 Jagiellonię 
Białystok w  ramach 5. kolejki 
PKO BP Ekstraklasy. Początek 
spotkania zaplanowano na 
godz. 17:30.

Mecz 4. kolejki PKO BP Ekstra-
klasy zakończył się dla Rakowa 
Częstochowa pierwszą porażką 
w  tym sezonie. Czerwono-Nie-
biescy przegrali z  Górnikiem Za-
brze 0:1. Gospodarze spotkania 
tuż przed przerwą zdobyli prowa-
dzenie po bramce Aleksandra Pa-
luszka. Chociaż piłkarze Rakowa 
Częstochowa próbowali walczyć 
o  wyrównanie, wyniku nie udało 

się już zmienić do końca meczu. 
W  ostatniej kolejce porażkę po-
niosła również Jagiellonia Bia-
łystok, jednak dla podlaskiej 

drużyny była to trzecia przegrana 
z  rzędu. Drużyna szkoleniowca 
Marka Papszuna jest zatem fawo-
rytem niedzielnego spotkania.

sport

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Ćwierćfinały PGE Ekstraligi

Ruszyła sprzedaż na mecz Włókniarza 
Częstochowa i Betard Sparty Wrocław
Zakończyła się runda zasad-
nicza PGE Ekstraligi. 
Włókniarz Częstochowa 
w  ćwierćfinałach zmierzy się 
z  Betard Spartą Wrocław. 
Pierwsze spotkanie już 21 
sierpnia we Wrocławiu, a  ty-
dzień później, 28 sierpnia 
zaplanowano mecz rewan-
żowy w  Częstochowie na 
Arenie zielona-energia.com. 
W  najbliższą środę rusza 
przedsprzedaż biletów na to 
spotkanie. Kibiców z  pewno-
ścią ucieszy informacja, że 
klub postanowił nie podnosić 
cen wejściówek.

Rewanżowe spotkanie zielona-
-energia.com Włókniarza Często-
chowa z  Betard Spartą Wrocław 
odbędzie się w  niedzielę 21 
sierpnia o  godz. 19:15.  – Pierw-
szeństwo w  zakupie biletów 
na ćwierćfinałową rywalizację 
w  Częstochowie otrzymają ki-
bice, którzy posiadali całoroczne 
karnety na fazę zasadniczą w  se-

zonie 2022. 
W s p o m n i a n a 
p r z e d s p r z e d a ż 
dla karnetowi-
czów wystartuje 
już w  najbliższą 
środę (10 
sierpnia) o  go-
dzinie 10:00. 
W y c h o d z ą c 
n a p r z e c i w 
o c z e k i w a n i o m 
kibiców, będą 
mogli Państwo 
na podstawie kodu z  karnetu 
jako pierwsi zakupić z  ogólnej 
puli biletów maksymalnie 4 
wejściówki. Wszystko odbę-
dzie się za pomocą platformy 
internetowej “Eventim“, a  także 
stacjonarnie w  siedzibie klubu 
przy ulicy Olsztyńskiej 123/127 
(środa, 10 sierpnia od godziny 
10:00 do 16:00) – poinformował 
klub i  podkreślił, że ceny biletów 
na ćwierćfinał PGE Ekstraligi 
w  Częstochowie w  porównaniu 
do fazy zasadniczej nie ulegają 

zmianie. To świetna informacja 
dla kibiców. Po przedsprzedaży 
dla karnetowiczów wystartuje 
sprzedaż ogólnodostępna. Jej po-
czątek zaplanowano na czwartek 
(11 sierpnia) o  godzinie 10:00 
(“Eventim” oraz siedziba klubu).

 ■ Bilet normalny – 40 zł
 ■ Bilet ulgowy – 30 zł
 ■ Trybuna centralna – 80 zł
Dzieci do 12 roku życia, osoby 

niepełnosprawne poruszające się 
na wózkach inwalidzkich – wstęp 
bezpłatny.

PKO BP Ekstraklasa

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok

Za drużyną ostatni sparing

Skra Ladies zaczyna walkę o punkty

Fortuna 1 Liga

Zwycięstwo Skry Częstochowa 
w Bielsku-Białej

W  ubiegłą sobotę Skra Ladies 
rozegrała ostatni mecz sparin-
gowy w  bieżącym okresie 
przygotowawczym. W  naj-
bliższą niedzielę 14 sierpnia 
częstochowskie piłkarki roz-
poczną ligowe zmagania, 
podejmując na stadionie przy 
ul. Loretańskiej Stomilanki 
Olsztyn. Początek spotkania 
o godz. 17:00.

Sparingowy mecz piłkarek Skry 
z  Rekordem Bielsko-Biała zakoń-
czył serię spotkań kontrolnych, 
zaplanowanych przez sztab szko-
leniowy Ladies. – Graliśmy dziś 
w  mocno eksperymentalnym 
składzie, a  przy tym podejmo-
waliśmy duże ryzyko w  skokach 
pressingowych, które przepła-
ciliśmy spóźnionym doskokiem 
i w końcowym rozrachunku stratą 
bramek – podsumował po roze-
granym sparingu trener Patryk 
Mrugacz. Choć częstochowska 

drużyna straciła trzy bramki, za-
wodniczki zaprezentowały się 
mimo wszystko z  dobrej strony. 
– Widziałem dziś ogromne zaan-
gażowanie, energię zespołu i  to 
jest budujące przed rozpoczęciem 
rozgrywek. Dwie zawodniczki te-
stowane pokazały dziś dużą ja-
kość na boisku i mam nadzieję, że 
uda nam się je pozyskać – dodał 
trener i  podkreślił, że zespół już 
myśli o  niedzielnym spotkaniu ze 
Stomilankami.

Skra Częstochowa pokonała 
w minioną środę Podbeskidzie 
Bielsko – Biała 1:0. Bramkę 
w  meczu wyjazdowym zdobył 
dla częstochowskiej drużyny 
Adam Mesjasz.

Wygrana z  rywalem, który jest 
jednym z  faworytów do awansu 
z  pewnością jest dla drużyny 
szkoleniowca Jakuba Dziółki 
bardzo budująca. Częstochowski 
zespół bardzo dobrze zagrał to 
spotkanie i  zasłużenie wywalczył 
pełną pulę punktów.  - Zacznę od 
gratulacji dla mojego zespołu, bo 
mocno na to zasłużyli. Byliśmy 
konsekwentni w  grze obronnej, 
a  dodatkowo w  drugiej połowie 
poprawiliśmy trochę atak. Strze-
liliśmy bramkę po rzucie karnym, 
korzystając z  umiejętności gry 
jeden na jeden Kuby Sangow-
skiego, który już wcześniej miał 
bardzo dobrą sytuację – i  wygra-
liśmy mecz. Spotkanie na pewno 
przyniosło mnóstwo emocji. 
Mówiłem już w  zeszłym sezonie 
i  powtarzam to również teraz, że 
nie chcemy być dodatkiem do tej 
pierwszej ligi, tylko chcemy ry-

walizować z  każdym i  w  każdym 
meczu grać o  trzy punkty – pod-
sumował na pomeczowej konfe-
rencji Jakub Dziółka, trener Skry 
Częstochowa.

Podbeskidzie – Skra Cz-wa 0:1
0 – 1 – Adam Mesjasz 88’

Skra Częstochowa:
Jakub Bursztyn – Szymon Szy-
mański, Adam Mesjasz, Beniamin 
Czajka – Rafał Brusiło, Bartosz 
Baranowicz (75’ Szymon Mi-
chalski), Adam Olejnik, Kamil 
Lukoszek (82’ Łukasz Winiarczyk) 
– Damian Hilbrycht (66’ Piotr 
Pyrdoł), Przemysław Sajdak (66’ 
Bartłomiej Babiarz) – Filip Ko-
złowski (82’ Jakub Sangowski)

Podbeskidzie Bielsko – Biała:
Matvei Ignonen – Daniel Miko-
łajewski, Julio Rodriguez, Jeppe 
Simonsen – Bartosz Bernard (70’ 
Emre Celtik) Dawid Polkowski 
(60’ Marcel Misztal), Tomasz 
Jodłowiec, Krzysztof Drzazga 
(60’ Maksymilian Sitek), Goku 
Roman, Titas Milasius – Kamil Bi-
liński

zdj. Grzegorz Misiak Photography

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

tel. 696 48 66 80


