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Właściciele domów mogą spodziewać się kolejnego wydatku,  
który wiąże się z obowiązkiem uzyskania świadectwa charakterystyki  

energetycznej budynku. Szacowany koszt to ok. 300 zł. Sejm w ubiegłym  
tygodniu przegłosował projekt ustawy, który dostosowuje przepisy krajowe 

do regulacji unijnych i wprowadza obowiązek posiadania świadectwa.

Nowy obowiązek

Właściciele 
domów zapłacą 
dodatkowe 
300 zł

Charakterystyka energetyczna 
budynku to dokument, który 
określa wielkość zapotrzebo-
wania na energię niezbędną do 
zaspokojenia potrzeb związa-
nych z  użytkowaniem budynku 
lub lokalu, czyli energii na po-
trzeby ogrzewania, przygoto-
wania ciepłej wody, wentylacji 
i  klimatyzacji, a  w  przypadku bu-
dynków użyteczności publicznej 
również oświetlenia. Dotychczas 
obowiązek pozyskania tego do-
kumentu spoczywał na właści-
cielach, którzy wybudowali dom 
w  2009 roku i  później. Po wej-
ściu w  życie ustawy, dotyczyć 
on będzie wszystkich budynków 
– zarówno wielorodzinnych, jak 
i  jednorodzinnych wybudowa-
nych przed wyżej wspomnianym 
okresem. Z  oceny skutków regu-
lacji wynika, że koszt uzyskania 
takiego świadectwa to ok. 300 

złotych, jednak ostateczna cena 
będzie uzależniona od kilku czyn-
ników, takich jak na przykład za-
stosowanie systemu ogrzewania, 
podgrzewania wody, wentylacji 
oraz klimatyzacji.

Najważniejsze rozwiązania
Nowe rozwiązania wynikają 

z  konieczności poprawy skutecz-
ności obecnego systemu oceny 
efektywności energetycznej bu-
dynków w Polsce. Do najważniej-
szych należą zmiany dotyczące 
wymagań związanych z  kontrolą 
systemów ogrzewania i  sys-
temów klimatyzacji, rozszerza-
jące zakres systemów objętych 
obowiązkiem kontroli. Dotyczyć 
to będzie systemów o mocy ponad 
70 kW. Ponadto zgodnie z  pro-
jektem umożliwiony zostanie 
powszechny dostęp do podsta-

wowych informacji zawartych 
w  świadectwach charakterystyki 
energetycznej gromadzonych 
w Centralnym rejestrze charakte-
rystyki energetycznej budynków. 
Podniesiona zostanie także ja-
kość merytoryczna sporządza-
nych świadectw charakterystyki 
energetycznej – w  tym proto-
kołów sporządzanych z  kontroli 
systemu ogrzewania lub systemu 
klimatyzacji. Skorygowane zo-
staną również istniejące mecha-
nizmy w  obszarze sporządzania 
i  przekazywania świadectw cha-
rakterystyki energetycznej oraz 
protokołów z  kontroli systemów 
ogrzewania lub systemów klima-
tyzacji. Nad projektem ustawy 
będzie pracował teraz Senat. 
Nowe rozwiązania wejdą w życie 
po upływie sześciu miesięcy od 
dnia ogłoszenia.

 ■ Paula Nogaj
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Temat nielegalnego składo-
wiska niebezpiecznych 
odpadów przy ul. Filomatów 
powrócił. Częstochowski ma-
gistrat złożył do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
wniosek o  25 mln złotych na 
dofinansowanie usunięcia be-
czek z  toksycznymi 
substancjami, które zalegają 
od kilku lat w  hali dawnego 
Wełnopolu. To jednak zale-
dwie część kosztów, jaki musi 
ponieść miasto, by rozwiązać 
problem, który jest efektem 
działań mafii odpadowej.

– 15 września Miasto Często-
chowa złożyło do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej wniosek 
o dofinansowanie przedsięwzięcia 
w  ramach programu prioryteto-
wego nr 2.7 „Racjonalne gospo-

darowanie odpadami i  ochrona 
ziemi. Usuwanie porzuconych od-
padów”, który został ogłoszony, 
oczywiście z ograniczoną – w sto-
sunku do potrzeb – pulą środków. 
Celem jest usunięcie i unieszkodli-
wienie odpadów niebezpiecznych, 
które zostały nielegalnie zdepo-
nowane i  porzucone przy ul. Filo-
matów w  halach dzierżawionych 
przez prywatne firmy, oczywiście 
w  miejscu nieprzeznaczonym 
do magazynowania lub skła-
dowania odpadów – informuje 
Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa UM Często-
chowy.  Prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk przekazał 
już informację o złożeniu wniosku 
do NFOŚiGW częstochowskim 
parlamentarzystom i  zwrócił się 
do nich z prośbą o wsparcie starań 
miasta.

Przypomnijmy, że dotąd nie 
udało się ustalić w  postępowaniu 
karnym, kto jest jednoznacznie 

odpowiedzialny za składowisko 
niebezpiecznych odpadów przy 
ul. Filomatów, a  w  postępowaniu 
administracyjnym przed orga-
nami odwoławczymi decyzja na 
usunięcie odpadów wydana przez 
Prezydenta Miasta Częstochowy 
została uchylona do ponownego 
rozpoznania.

Zgodnie z  obowiązującą no-
welizacją ustawy o  odpadach 
to samorządy są zobligowane 
do prowadzenia procedur ad-
ministracyjnych, aby w  sytu-
acji niemożności obciążenia 
właściciela lub dzierżawcy gruntu 
– zastępczo, we własnym zakresie 
zadbać o  unieszkodliwienie i  uty-
lizację takich „porzuconych” od-
padów. Częstochowy jednak na 
to nie stać. Oszacowano, że koszt 
tego przedsięwzięcia to ponad 
68 mln złotych. Dofinansowanie 
jest więc konieczne, choć kwota, 
o  którą wnioskuje miasto jest 
stosunkowo niewielka. Niestety, 

zgodnie z  programem Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej, 25 
mln złotych to ok. 40% przewi-
dywanych kosztów kwalifikowal-
nych zadania – to maksymalna 
wysokość dofinansowania, o  jaką 
częstochowski magistrat może 
się ubiegać. Jeżeli wniosek zo-
stanie rozpatrzony pozytywnie, 
a  środki na zadanie przyznane, 
Miasto będzie chciało ubiegać 
się o  dodatkowe dofinansowanie 
w  wysokości do 15% kosztów 
kwalifikowalnych przedsięwzięcia 
z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w  Katowicach. Niebez-
pieczne odpady byłyby wówczas 
sukcesywnie usuwane etapami, 
co zmniejszyłoby znacznie ekolo-
giczne zagrożenie dla środowiska. 
– Oszacowany koszt utylizacji od-
padów zwiezionych nielegalnie do 
prywatnych hal w  Częstochowie 
jest bardzo wysoki i miasto nie ma 
środków, by zrobić to wyłącznie 
własnym sumptem (w  Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Miasta 
Częstochowy na kolejne lata mógł 
zostać zapisany plan zabezpie-
czenia tylko części środków na 
to zadanie). Poza tym finanso-

wanie tej utylizacji wyłącznie ze 
środków lokalnych byłoby rażąco 
niesprawiedliwe wobec społecz-
ności miasta, bo ani mieszkańcy 
ani samorząd nie ponoszą winy 
za to, że w  wyniku przestępczej, 
mafijnej działalności, niebez-
pieczne odpady zostały zmaga-
zynowane w  naszym mieście (na 
działkach użytkowanych przez 
podmioty prywatne) – wyjaśnia 
Urząd Miasta Częstochowy. Ta-
kich sytuacji jak ta, jest w  Polsce 
wiele – mafia odpadowa daje 
się we znaki różnym miastom 
i  gminom, a  sam proceder to 
często katastrofa nie tylko eko-
logiczna, ale także finansowa dla 
samorządów. Zarówno instytucje, 
jak i  służby państwowe, pomimo 
wprowadzanych reformom, nie 
są w  stanie w  stosowym czasie 
przeciwdziałać. Częstochowski 
magistrat zwraca uwagę na to, że 
temat prowadzenia spraw zwią-
zanych z  porzuconymi odpadami 
niebezpiecznymi był ostatnio 
przedmiotem kontroli ze strony 
Najwyższej Izby Kontroli, która 
potwierdziła prawidłowość 
działań miasta w tym zakresie.

 ■ Paula Nogaj

aktualności

Miasto stara się o dofinansowanie

Czy jest szansa na usunięcie 
nielegalnych odpadów przy Filomatów?

Narodowa zbiórka

Cegiełka na wsparcie domu pamięci bł. ks. Popiełuszki
Ruszyła sprzedaż numizmatów 
z  wizerunkiem bł. ks. Popiełuszki 
jako cegiełek na budowę jego mu-
zeum w  Okopach (Podlaskie). 
Przedsięwzięcie jest realizowane 
przez Fundację im. ks. Jerzego Po-
piełuszki „Dobro”. Projekt budowy 
Muzeum w  Okopach przygoto-
wało studio architektoniczne 
Nizio Design International, które 
w  Polsce zrealizowało już wiele 
wyjątkowych inwestycji, m.in. Mu-
zeum Powstania Warszawskiego 
i  Mauzoleum Martyrologii Wsi 
Polskich w Michniowie.

Według wstępnych planów Mu-
zeum błogosławionego księdza Je-
rzego Popiełuszki w  Okopach ma 
zostać otwarte jesienią 2024 r.  
- w 40. rocznicę śmierci duchownego. 
Głównym celem tego Muzeum będzie 
gromadzenie oraz udostępnianie ma-
teriałów związanych z  życiem i  dzia-
łalnością bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Na wystawie stałej zwiedzający będą 
mogli zobaczyć m.in. rekonstrukcję 
warszawskiego mieszkania bł. ks. Po-
piełuszki przy ul. Chłodnej, którego 
wystrój wraz z meblami i pamiątkami 
będzie przeniesiony do muzeum. 
W  placówce znajdzie się również 
przestrzeń dla ekspozycji czasowych, 
sala audytoryjna, a  także biblioteka 
z czytelnią i kawiarnią.

Muzeum ma być miejscem mo-
dlitwy, spotkań lokalnej społeczności, 
a także celem pielgrzymek. Bryła bu-
dynku to połączenie nowoczesności 
i tradycji, będzie bowiem nawiązywać 
do przydrożnych kaplic, wiejskich 
domów oraz lokalnych kościołów 
Podlasia i  wschodniego Mazowsza. 
Działka pod budowę muzeum została 
już pozyskana. Miejsce Skupienia, 

które stanowi centralną część muzeum, 
przybierze formę kapliczki przykrytej 
dwuspadowym dachem. Do budowy 
muzeum wykorzystane będą występu-
jące lokalnie kruszywa kamienne i żwir. 
Elewacja zostanie wykonana z  betono-
wych bloków, między którymi pojawią 
się pionowe i  poziome prześwity, które 
wpuszczą do wnętrza naturalne światło. 
Taki zabieg będzie miał symboliczny wy-
miar - przypomni o tragicznej śmierci bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki, ale też wydobę-
dzie z  konstrukcji znak krzyża. W  kie-
runku znajdującego się niedaleko lasu, 
będzie można zatrzymać się na kra-
wędzi emblematycznej tamy. Po ścianie 
uskoku będą spływać strumienie wody. 
Betonowa konstrukcja i  szum wody to 
symboliczne nawiązanie do tamy we 
Włocławku – miejsca śmierci bł. ks. Po-
piełuszki, a także do wody jako symbolu 
życia i obmycia z grzechów.

W  Częstochowie cegiełkę w  kwocie 
50 zł można zakupić w biurze Solidarnej 
Polski - Częstochowa Aleja NMP 51.

 ■ Teresa Szajer

Monika Fajer
- Prezes Solidarnej Polski,

okręg 28
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

W dniu 21 września br. zmarł

Mieczysław Zbigniew Hrehorów

Urodził się 11 lutego 1924 roku w Złoczowie na Kresach Wschodnich.  
Mieszkaniec Częstochowy od 1945 roku. Bardzo aktywnie uczestniczył  

w przedsięwzięciach patriotycznych organizowanych przez częstochowskie  
środowisko kresowe, często będąc jego animatorem.

Pozostaje w naszej pamięci jako dobry kolega, aktywny działacz i gorący patriota.

Koleżanki i Koledzy
Z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich

Choć większość sklepów 
w  Parku Aniołów już działa, 
oficjalne i  uroczyste otwarcie 
Centrum Handlowego zapla-
nowane zostało na piątek, 23 
września. Tego dnia park za-
oferuje odwiedzającym wiele 
atrakcji – m.in. gry, zabawy, 
mnóstwo niespodzianek i kon-
kursów.

Cetrum Handlowe Park 
Aniołów to nowe miejsce po naj-
większym Tesco w  Europie przy 
ul. Drogowców w Częstochowie, 
które zyskało nowy wygląd, 
nazwę, wystrój i charakter. Znaj-
dziemy tam sklepy i punkty usłu-

gowe znanych i lubianych marek, 
m.in. Carrefour, Rossmann, 
Dealz, Pepco, Sinsay, TEDi, 
sklep jubilerski Verona, JYSK, 
Jula, Maxi Zoo, Media Expert, 
Inmedio i Orange.  W piątek, 23 
września w  godzinach 12:00-
19:00 park zaoferuje klientom 
wiele atrakcji – m.in. gry, za-
bawy, mnóstwo niespodzianek

i  konkursów. Nie zabraknie 
nagród, wśród których będzie 
ponad 100 bonów na zakupy 
w  parku o  wartości do 1000 
zł każdy. Oficjalne przecięcie 
wstęgi, na którym obecni będą 
przedstawiciele samorządu i  in-

westora Grupy DOR, rozpocznie 
się o godzinie 14.00. - Oddajemy 
Częstochowie Park Aniołów 
- nowoczesny park handlowy, 
w którym mieszkańcy będą mogli 
wygodnie dokonywać komplek-
sowych zakupów. Zadbaliśmy 
o  to, aby oferta parku spełniała 
wszystkie najpilniejsze potrzeby 
mieszkańców miasta i  okolic. 
Cieszymy się, że Park Aniołów 
już tętni życiem – mówi Joanna 
Piechotka z Grupy DOR.

Grupa DOR planuje dalszą roz-
budowę Parku Aniołów. Reali-
zacja drugiego etapu rozpocznie 
się w 2023 roku.

Salon Empik w  Galerii 
Jurajskiej po kilku tygo-
dniach prac remontowych 
przeszedł metamorfozę 
i został już otwarty w no-
woczesnym formacie 
– Future Store. Zmiany są 
naprawdę spektakularne!

Metamorfozie poddano 
całą przestrzeń sklepu, 
w efekcie czego zyskał on nowo-
czesne i  zarazem komfortowe 
dla odwiedzających wnętrze, 
pełne designerskich rozwiązań, 
a  także czytelną nawigację oraz 
funkcjonalną i  przyjazną dla 
klienta prezentację produktów 
różnych kategorii. W  salonie 
w  nowej odsłonie dostępny jest 
także cały szereg rozwiązań 
technologicznych, które uła-
twiają zakupy. Przykładem są 
interaktywne ekrany, dzięki 
którym można nie tylko spraw-
dzić dostępność produktu 
w  sklepie, ale również szybko 
zlokalizować go na półce dzięki 

specjalnej mapce. W  samym 
centrum salonu klienci znajdą 
natomiast duże ekrany, które in-
formują o  nowościach, premie-
rach i  aktualnościach ze świata 
kultury i  rozrywki. Ponadto, 
można tu niezmiennie korzy-
stać z  nowoczesnych rozwiązań 
sprzedaży wielokanałowej, 
które proponuje Empik. W  tym 
m.in. opcji rezerwacji produktu 
online w  aplikacji i  jego odbioru 
w salonie już po dwóch godzinach 
(tzw. click&collect). W Jurajskiej 
można również odbierać bez 
żadnych dodatkowych opłat 
zamówienia z  Empik.com -cho-
ciażby na produkty niedostępne 

na półkach w  salonie - teraz 
również w opcji ekodostawy bez 
dodatkowych opakowań i  wy-
pełniaczy. W Empiku znajdziemy 
szeroką i różnorodną ofertę kul-
turalną i rozrywkową oraz mnó-
stwo inspiracji prezentowych, 
w  tym m.in. książki, płyty CD 
i  winyle i  gry planszowe. Ofertę 
wypełniają także akcesoria pa-
piernicze i  szkolne, artykuły 
kreatywne, prasa, upominki, 
gadżety i  dekoracje do domu. 
Zastępca dyrektora Galerii 
Jurajskiej podkreśla, że Empik 
od lat jest fundamentem oferty 
w  segmencie prasy i  książek, 
dlatego Galeria Jurajska cieszy 
się z  kierunku zmian tej marki. 
- Tworzy to bowiem naszym 
klientom nowe możliwości 
i  przekłada się na najlepsze do-
świadczenia zakupowe. Dziś 
wizyta w salonie Empik to praw-
dziwa przygoda – zauważa Anna 
Borecka-Suda.

Źródło: Galeria Jurajska/Guarana PR, 
opr. Paula Nogaj

Już 23 września

Oficjalne otwarcie Parku Aniołów

Metamorfoza salonu

Empik w Galerii Jurajskiej  
zmienił się w Future Store

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

W Częstochowie odbyła 
się II edycja spotkania 
biznesowego

Spotkania biznesowe organi-
zowane przez Regionalną Izbę 
P r z e m y s ł o w o - H a n d l o w ą 
w  Częstochowie mają na celu 
promowanie firm, nawiązy-
wanie nowych kontaktów 
biznesowych przez ich przed-
stawicieli, a  także wspieranie 
działań dla rozwoju gospodar-
czego. We wtorek, 20 września 
odbyła się druga edycja tego 
wydarzenia.

W ramach otwarcia wydarzenia 
przybyłych gości powitał prezes 
zarządu RIPH w  Częstochowie 
- Andrzej Broniewski oraz pre-
zydent rady RIPH w  Często-
chowie - Tadeusz Szymanek. 
Przedsiębiorcy biorący udział 
w  spotkaniu, zorganizowanym 
w  siedzibie firmy POLONTEX 
S.A. mogli wzajemnie zaprezen-
tować swoje produkty i  usługi 
oraz potrzeby inwestycyjne, m.in. 
zakupowe i kooperacyjne. Wyda-
rzenie ma charakter cykliczny.

Regionalna Izba Przemysłowo-
-Handlowa w  Częstochowie jest 
organizacją wspierającą rozwój 
gospodarczy regionu, tworzącą 
sprzyjający klimat dla rozwoju 
przedsiębiorczości i  reprezen-
tującą interesy zrzeszonych 

w  niej podmiotów, a  szczególnie 
Mikro, Małych i  Średnich Przed-
siębiorstw wobec władz ad-
ministracji samorządowej, 
państwowej oraz wielu współ-
zależnych wobec Izby instytucji. 
RIPH w  Częstochowie aktywnie 
współpracuje również z  uczel-
niami wyższymi, szkołami za-
wodowymi, szkołami średnimi, 
Urzędem Miasta w Częstochowie 
w  zakresie realizacji działań po-
święconych edukacji, współpracy 
młodzieży z  przedsiębiorcami, 
tworzenia sprzyjających wa-
runków dla rozwoju zawodowego 
oraz poszukiwania zatrudnienia. 
Działania te przyczyniają się do 
rozwoju gospodarczego oraz 
budowania pozytywnej relacji 
przedsiębiorca–uczeń/student.

Kolejne 500 plus?

Dodatkowe pieniądze  
dla małżeństw
Czy społeczny pomysł wpro-
wadzenia 500 plus dla 
małżeństw ma szansę wejść w 
życie? Taka propozycja dodat-
kowego świadczenia wpłynęła 
do Sejmu. Jakie warunki trzeba 
będzie spełnić, aby otrzymać 
pieniądze?

Dodatkowe środki pieniężne 
miałyby otrzymywać pary z dłu-
goletnim stażem małżeńskim. 
Kolejny warunek to posiadanie 
dzieci - małżeństwa bezdzietne 
z tego projektu byłyby wyklu-
czone. Inicjatorzy petycji ar-
gumentują, że małżeństwa z 

długoletnim pożyciem, często 
mają problemy finansowe, po-
mimo trzynastej i czternastej 
emerytury, a także waloryzacji 
świadczeń, które jeszcze mają 
wzrosnąć w przyszłym roku o 
13,8 proc. Dlatego proponują 
przyznanie im dodatkowej re-
kompensaty w postaci 500 zł 
miesięcznie. Anonimowy poseł 
PiS, którego cytuje wyborcza.
biz, deklaruje, że będzie do tego 
namawiał koleżanki i kolegów z 
partii. Eksperci jednak mówią 
zdecydowane „NIE”.

 ■ Teresa Szajer
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W  niedzielę, 2 października 
2022 r. w Zawodziu (gmina Po-
czesna) odbędzie się szósty 
etap XII Jurajskiego Pucharu 
Nordic Walking. Impreza zo-
stała objęta patronatem Wójta 
Gminy Poczesna Krzysztofa 
Ujmy.

Zawody odbywać się będą na dy-
stansie ok. 5 km. Start został za-
planowany na godzinę 10:00 przy  
budynku  Lokalnego Centrum 
Aktywności Sołectwa Zawodzie 
ul. Kolejowa 16 (Piachy). Trasa 

będzie przebiegać  w  pobliskich 
terenach leśnych. Osoby zainte-
resowane udziałem, mogą zapisać 
się poprzez formularz zgłosze-
niowy na stronie internetowej 
www.elektronicznezapisy.pl. Or-
ganizator pobiera opłatę startową 
w  wysokości 30 zł, którą trzeba 
uiścić najpóźniej 4 dni przed za-
wodami. Po tym terminie opłata 
startowa wynosi 50 zł. Młodzież 
do lat 18 powinna uiścić opłatę 
w  wysokości 15 zł. Opłatę należy 
przelać na numer rachunku: 42 
85910007 5330 0925 4777 0001, 
z  dopiskiem: opłata JPNW i  miej-

scowość danego etapu, data oraz 
imię i nazwisko. W dniu zawodów 
zgłoszenia przyjmowane będą po 
uiszczeniu opłaty startowej w wy-
sokości 50 zł.

Biuro zawodów będzie czynne 
w  dniu imprezy w  godz. 8:00 do 
9:45 w  budynku Lokalnego Cen-
trum Aktywności Sołectwa Zawo-
dzie przy ul. Kolejowej 16 (Piachy). 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.facebook.com/Juraj-
skiPucharNordicWalking/.

Organizatorami wydarzenia jest 
Gmina Poczesna, Starostwo Po-
wiatowe w  Częstochowie, LKS 
KABEX Podkowa Janów, ZSP 
w Słowiku, Gminne Centrum Kul-
tury Informacji i  Rekreacji w  Po-
czesnej, Stowarzyszenie Wspólnie 
dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie, 
Koło Gospodyń Wiejskich z  Za-
wodzia, Sołtys Sołectwa Zawo-
dzie, OSP.

Edukacyjna Sieć Antysmo-
gowa to ogólnopolski projekt 
na rzecz czystego powietrza, 
który realizowany jest przez 
Państwowy Instytut Badawczy 
NASK we współpracy z  Pol-
skim Alarmem Smogowym. 
Zgłosiło się do niego 12 czę-
stochowskich placówek 
oświatowych.

W  ramach projektu przepro-
wadzane będą zajęcia, spotkania 
i  warsztaty, podczas których 
uczestnicy będą zdobywać 
wiedzę na temat smogu, a  także 
wszystkich konsekwencji zdro-
wotnych, jakie się z  nim wiążą. 
Ponadto otrzymają cenne wska-
zówki dotyczące tego, co każdy 
indywidualnie może zrobić, aby 
poprawić jakość powietrza – to 
w końcu nadrzędny cel programu 
ESA. W  założeniu projekt ma an-
gażować nauczycieli, uczniów, 
ich rodziców i  całe społeczności 
lokalne, które stworzą sieć na 
obszarze całej Polski. W  placów-
kach, które przystąpią do pro-
gramu mają być zainstalowane 
mierniki pyłów zawieszonych do 
stałego monitorowania poziomu 
zanieczyszczenia powietrza. Na 
bieżąco będzie można sprawdzać 
wyniki pomiarów pyłu PM10 
i PM2,5 – na wyświetlaczu, który 
zostanie zainstalowany na te-
renie szkoły, a  także na stronie 
ESA NASK. Dostępne będą nie 
tylko zaktualizowane, ale również 
archiwalne dane. Dzięki temu roz-
wiązaniu każdy może na bieżąco 
śledzić wyniki pomiarów i  obser-
wować, w  jakim stopniu problem 
zanieczyszczonego powietrza do-
tyczy jego najbliższej okolicy. Wie-
dząc o alarmujących wskazaniach, 
można świadomie podjąć decyzję 
o  ograniczeniu przebywania na 

zewnątrz. Ponadto prowadzone 
pomiary stanowić będą również 
istotny element zajęć edukacyj-
nych prowadzonych przez nauczy-
cieli w  placówkach, a  dane służą 
do dalszych analiz, przetwarzania 
i programowania. Nad programem 
Edukacyjna Sieć Antysmogowa 
honorowy patronat objęło Mini-
sterstwo Cyfryzacji.

Szkoły zgłoszone i zakwalifi-
kowane do projektu ESA:

1. Zespół Szkół im. Jana Kocha-
nowskiego Częstochowa  
ul. Warszawska 142

2. Szkoła Podstawowa nr 54  
z Oddziałami Integracyjnymi 
Częstochowa ul. Kukuczki 30

3. Szkoła Podstawowa nr 21  
im. Ks. St. Konarskiego Często-
chowa ul. Sabinowska 7/9

4. Szkoła Podstawowa im. św. 
Jana de La Salle Częstochowa 
ul. Pułaskiego 71

5. VIII Liceum Ogólnokształcące 
Samorządowe Częstochowa  
ul. Worcella 22

6. Szkoła Podstawowa nr 33 im. 
Marii Kownackiej Częstochowa 
ul. Goszczyńskiego 9/11

7. Szkoła Podstawowa nr 49 im. 
Janusza Kusocińskiego Często-
chowa ul. Jesienna 42

8. Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 
im. Janusza Korczaka Często-
chowa ul. Legionów 54

9. IV Liceum Ogólnokształcące 
im. Henryka Sienkiewicza Czę-
stochowa al. Aleja NMP 56

10. Szkoła Podstawowa nr 36 
 im. Polskich Olimpijczyków 
Częstochowa ul. Kasztanowa 7

11. II Liceum Ogólnokształcące 
im. Romualda Traugutta Czę-
stochowa ul. Kilińskiego 62

12. Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Zdobywców Przestworzy 
Częstochowa ul. Księżycowa 6

aktualności

Wnioski są już przyjmowane

Dopłata do innych niż węgiel 
źródeł ciepła
W  Częstochowskim Centrum 
Świadczeń można już składać 
wnioski o  dopłatę do innych 
niż węgiel źródeł ciepła. Go-
spodarstwa domowe mogą 
ubiegać się o  środki do 30 li-
stopada 2022 roku.

Kto może ubiegać się  
o dopłatę?

Zgodnie z  ustawą z  dnia 15 
września r. o  szczególnych roz-
wiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w  związku z  sytu-
acją na rynku paliw o  dopłatę 
mogą ubiegać się:

- przedsiębiorstwa energetyczne 
wykonujące działalność gospo-
darczą w  zakresie wytwarzania 
ciepła, które jest dostarczane do 
odbiorców ciepła, których dzia-
łalność nie wymaga uzyskania 
koncesji, lub jest zwolniona z obo-
wiązku przedkładania taryf dla 
ciepła do zatwierdzenia Preze-
sowi Urzędu Regulacji Energetyki 
w ramach rekompensat,

– gospodarstwa domowe, dla 
których głównym źródłem ciepła 

jest kocioł na paliwo stałe, ko-
minek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia 
albo piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane peletem drzewnym, 
drewnem kawałkowym lub innym 
rodzajem biomasy, kocioł gazowy 
zasilany skroplonym gazem LPG, 
kocioł olejowy.

Wypłatę świadczenia można 
otrzymać tylko wtedy, jeśli źródło 
ciepła zostało zgłoszone do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków do dnia 11 sierpnia 2022 
r., albo po tym dniu – w przypadku 
źródeł ogrzewania zgłoszonych 
lub wpisanych po raz pierwszy 
do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. Wnioski o  wy-
płatę dodatku dla gospodarstw 
domowych składa się w  terminie 
do dnia 30 listopada 2022 r. 
Wzór wniosku i  szczegółowe in-
formacje znajdują się na stronie 
Częstochowskiego Centrum 
Świadczeń. Należy pamiętać, że 
dodatek nie dotyczy gospodarstw 
domowych, dla których rodzajem 
paliwa stosowanego w  głównym 

źródle ciepła jest gaz ziemny (gaz 
z  sieci). Jak poinformował Wy-
dział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta, dotychczas do Często-
chowskiego Centrum Świadczeń 
złożono ponad 11 tysięcy wnio-
sków na kwotę ok. 34,5 mln zło-
tych. Miasto złożyło już wnioski 
o  przekazanie środków na wy-
płatę pierwszej transzy środków 
na dodatki dla osób, które wnioski 
złożyły najwcześniej.

Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska poinformowało, że wypłaty 
dodatku węglowego na konta na-
stąpią w najbliższym czasie. Środki 
na ten cel zostały już przekazane 
wojewodom, a resort zaapelował 
do samorządów o ich sprawną 
dystrybucję. - Pierwsza transza 
środków na dodatek węglowy 
wynosi 9,5 mld zł. Pieniądze będą 
przesyłane do gmin niezwłocznie 
po ich zaksięgowaniu na kontach 
Urzędów Wojewódzkich. Samo-
rządy muszą teraz uruchomić 
procedury, mające na celu jak 
najszybszą dystrybucję pieniędzy  
- wyjaśnia ministerstwo.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

12 częstochowskich szkół 
bierze udział w projekcie

Smak historii

Za nami kolejna edycja Juromanii
Częstochowa tradycyjnie była 
jednym z  punktów programo-
wych Juromanii, czyli 
cyklicznej imprezy na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej 
i  Szlaku Orlich Gniazd, która 
odbywa się we wrześniu na 
podsumowanie lata. 

Juromania, czyli święto jednego 
z najpiękniejszych regionów tury-
stycznych w  Polsce to moc 
atrakcji w  kilkudziesięciu lokali-
zacjach na terenie województw: 
śląskiego i  małopolskiego. Odby-
wają się tam koncerty, 
rekonstrukcje historyczne, po-
kazy taneczne, warsztaty czy 

turnieje rycerskie. Hasło tego-
rocznej edycji Juromanii to 
“Poczuj smak historii”. W Często-
chowie można było zwiedzić 
unikatowy rezerwat archeolo-
giczno-architektoniczny na 
Starym Rynku, czyli dawny ratusz.  
Najmłodsi mogli wcielić się w rolę 
superdetektywów i  wystartować 
w  konkursie pełnym zagadek do 
rozwiązania. Z  kolei uczestnicy, 
którzy zachwycali się ekspona-
tami, mogli wziąć udział 
w  warsztatach projektowania 
strojów historycznych, a  także 
warsztatach ceramiczno-jubiler-
skich. Wykonywali z  gliny m.in. 
kolczyki, zawieszki i broszki z mo-

deliny. Dodatkową atrakcją była 
degustacja regionalnych dań, 
a  wieczór zakończył się widowi-
skowym fire show.

W  ramach Juromanii można 
było zwiedzać klasztor Paulinów 
–  zostały przygotowane przejścia 
dwoma szlakami: twierdzy Maryi 
na Orlim Szlaku i  paulińskich 
białych kruków z  oglądaniem za-
bytkowej biblioteki. Szczególny 
akcent przy zwiedzaniu biblioteki 
został położony na znajdujące się 
tam księgi gości. Spore zaintere-
sowanie budził niedawno otwarty 
dla zwiedzających Bastion św. 
Barbary, który znajduje się na 
szlaku jasnogórskiej twierdzy. 

Trwają zapisy

XII Jurajski Puchar w Nordic 
Walking – szósty etap

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Stasiu Stępniak
Ur. 19.09.2022, godz. 9:07

Waga: 3900 g
Wzrost: 60 cm

Szczęśliwym rodzicom serdecznie gratulujemy!

Witamy na świecie!

Redakcja Życia Częstochowy i Powiatu
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Częstochowski magistrat poin-
formował o naborze wniosków 
o przyznanie stypendium w ra-
mach programu „Częstochowa 
dla Medyków”. Jest on skiero-
wany do studentów VI roku 
kierunków medycznych oraz III 
i V roku kierunków pielęgniar-
skich. Nabór potrwa do końca 
września.

Program stypendialny jest 
przede wszystkim zachętą 
dla przyszłych lekarzy i  pie-
lęgniarek, aby związali się 
z  Częstochową i  podjęli pracę 
w  Miejskim  Szpitalu Zespo-
lonym, który od lat - podobnie 
jak inne placówki służby zdrowia 
– boryka się z  brakami kadry 
medycznej. - „Częstochowa 
dla Medyków” to możliwość 
wsparcia studiujących mło-
dych ludzi, a  jednocześnie per-
spektywa lepszego dostępu do 
wykwalifikowanej kadry me-
dycznej w  miejskim szpitalu, 
gdzie trafiają później stypen-
dystki i  stypendyści – wyjaśnia 
prezydent miasta Krzysztof 

Matyjaszczyk. Program adreso-
wany jest do studentów i  stu-
dentek - O  stypendium mogą 
ubiegać się studentki i  studenci 
VI roku kierunku lekarskiego, 
którzy po zakończeniu kształ-
cenia (nie później niż w  ciągu 
18 miesięcy) zobowiążą się pra-
cować (przynajmniej przez 3 
lata) w  publicznym podmiocie 
leczniczym, dla którego miasto 
Częstochowa jest organem za-
łożycielskim – informuje Wy-
dział Funduszy Europejskich 
i  Rozwoju UM - Od ubiegłego 
roku o  stypendium mogą starać 
się także studentki i  studenci 
ostatniego roku kierunku pielę-
gniarskiego I i II  stopnia. System 
stypendialny dotyczy jednak 
w  przypadku pielęgniarek tylko 
uczelni z  terenu Częstochowy. 
O  stypendium mogą ubiegać się 
osoby, które po uzyskaniu prawa 
do wykonywania zawodu w ciągu 
maksimum 3 miesięcy zdecydują 
się na pracę w  częstochowskim 
szpitalu miejskim przez okres co 
najmniej 3 lat – przypomina czę-
stochowski magistrat.

Ile wynosi stypendium?
W ramach programu stypendial-

nego dla studentów i  studentek 
pielęgniarstwa przewidziano 
środki w  wysokości 1000 zł mie-
sięcznie. Z  kolei dla studentów 
i  studentek kierunku lekarskiego 
jest to 2000 zł (przyznawane 
na okres 9 miesięcy, a  więc tyle, 
ile trwa rok akademicki). Nie 
wszyscy mogą jednak z  niego 
skorzystać. Warunkiem jest za-
liczenie w  terminie przedostat-
niego roku studiów, posiadanie 
wpisu na kolejny rok akademicki 
i stosowna średnia ocen - – w przy-
padku kierunku lekarskiego to 
3,5, a  pielęgniarskiego 4,0. - Sty-
pendystom nie wolno powtarzać 
roku, na który złożyli wniosek 
o  stypendium. Nie mogą też ko-
rzystać z  urlopów określonych 
w  regulaminie studiów – wylicza 
Wydział Funduszy Europejskich 
i  Rozwoju UM. Osoby, które 
spełniają warunki, mogą składać 
wnioski wraz z  kompletem do-
kumentów osobiście lub prze-
słać pocztą do 30 września br. 
na adres: Urząd Miasta Często-
chowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 
Częstochowa, z  dopiskiem „Czę-
stochowa dla Medyków”. Więcej 
informacji o  programie znaleźć 
można w  Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

zdrowie

 ■ opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Trwają trzy ważne programy

Miasto zachęca do profilaktyki

Szczepienia przeciw COVID-19

Czwarta dawka dla 
wszystkich osób 12+

Szczepienia przeciw grypie dla 
grup szczególnego ryzyka, 
szczepienia przeciw pneumo-
kokom dla osób 55+ oraz 
wykrywanie zagrożenia 
stłuszczeniową chorobą wą-
troby wśród osób chorych na 
cukrzycę i  stany przedcukrzy-
cowe - to trzy ważne programy 
profilaktyczne, które są skiero-
wane do mieszkańców 
Częstochowy. Do skorzystania 
z  nich zaprasza prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Program szczepień przeciw 
grypie kierowany jest do miesz-
kających w  Częstochowie osób 
z  grup szczególnego ryzyka, czyli 
osób w  wieku od 65 do 74 roku 
życia (według rocznika urodzenia), 
dzieci do lat 18, chorych na scho-
rzenia przewlekłe i nowotworowe, 
a  także dzieci uczęszczających 
do częstochowskich przedszkoli. 
Kolejny program dotyczy szcze-

pień przeciwko pneumokokom 
dla mieszkanek i  mieszkańców 
miasta w  wieku powyżej 55 lat 
– tych, którzy nie byli szczepieni 
przeciwko zakażeniom pneumo-
kokowym. - Oba te programy 
realizuje Przychodnia Lekarska 
,,Północ” we współpracy z kilkoma 
innymi podmiotami leczniczymi 
– i  to tam należy zwracać się po 
szczegółowe informacje na temat 
skorzystania z szczepień – infor-
muje Wydział Zdrowia UM.

Przychodnia Lekarska „Północ”  
ul. Andersa 12, tel. 34 362 44 94, 
660 781 815, we współpracy z :

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

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

 ■ Przychodnią Lekarską „Po-
łudnie” ul. Mireckiego 29a.  
tel (34) 323 21 53,

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

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

 ■ Przychodnią Lekarską ul. Rocha 
250,tel. (34) 343 57 98; szcze-
pienia pn – pt. od 8:00 do 17:00

Trzeci program przeznaczony 
jest z  kolei dla chorych na cu-
krzycę i  stany przedcukrzycowe, 
i  ma na celu wczesną identyfi-
kację osób zagrożonych niealko-
holową stłuszczeniową chorobą 
wątroby (NAFLD). Realizatorem 
programu jest INTERMAX Sp. 
z  o.o. W celu uzyskania infor-
macji należy kontaktować się 
z NZOZ Inter-Med, ul. 1 Maja 27,  
tel. 787 653 980.

Od 16 września 2022 r. 
wszystkie osoby w wieku 12+, 
które pierwszą dawkę przypo-
minającą przeciw COVID-19 
przyjęły przynajmniej trzy 
miesiące wcześniej, będą 
mogły zaszczepić się drugą 
dawką przypominającą.

Jak poinformowało Mini-
sterstwo Zdrowia, szczepienie 
drugą dawką przypominającą 
będzie wykonywane prepara-
tami przeciw wariantom Omi-
kron BA.1 lub BA.4/5. W  blisko 
90 proc. przypadków chronią 
one przed ciężkim przebiegiem 
choroby COVID-19 lub hospi-
talizacją. – W  ostatnich dniach 
rośnie liczba zakażeń. Na szczę-
ście liczba hospitalizacji jest 
wciąż na stabilnym, stosunkowo 
niskim poziomie. Najlepszą me-
todą walki z  koronawirusem są 
szczepienia – podkreślił Adam 
Niedzielski. Pierwszeństwo 
w szczepieniu drugą dawką przy-

pominającą mają osoby z grup ry-
zyka: w wieku 60+, z chorobami 
przewlekłymi, z  zaburzeniami 
odporności, personel medyczny, 
który ma kontakt z  chorymi 
lub materiałem zakaźnym oraz 
mieszkańcy i  pracownicy pla-
cówek opieki długoterminowej. 
Pacjenci, którzy zgłoszą się na 
szczepienie, otrzymają szcze-
pionkę adaptowaną, którą ak-
tualnie ma punkt szczepień.  
– Wszystkie obecnie dopusz-
czone do obrotu szczepionki 
adaptowane są równie sku-
teczne– zaznaczył Grzegorz 
Cessak, prezes Urzędu Reje-
stracji Produktów Leczniczych. 
We wrześniu do Polski powinno 
trafić ok. 4 mln dawek szcze-
pionek celowanych na Omikron 
BA.1 i  BA 4/5. Już teraz blisko 
tysiąc punktów zamówiło 128 
tys. dawek szczepionki Omikron 
BA.1.

Zmienią się zasady

Reforma leczenia 
uzdrowiskowego
Zasady kierowania na leczenie 
uzdrowiskowe ulegną zmianie. 
Pacjent sam będzie mógł zde-
cydować gdzie i kiedy wyjedzie 
na leczenie albo rehabilitację. – 
Reforma w  leczeniu 
uzdrowiskowym zmniejszy ko-
lejki – zapowiada minister 
zdrowia Adam Niedzielski.

Nowelizacja ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej zakłada 
duże zmiany w leczeniu uzdrowi-
skowym. Kierowanie na leczenie 
uzdrowiskowe będzie uprosz-
czone i  elektroniczne. Kwali-
fikację pacjenta przeprowadzi 
lekarz w  uzdrowisku, a  nie jak 
dotąd oddział wojewódzki Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Jak 
zapowiada resort zdrowia, po-
wstanie nowy system teleinfor-
matyczny, dzięki czemu pacjent 
nie będzie już musiał dostar-
czać skierowania papierowego 
od lekarza do NFZ. Otrzyma on 

po prostu kod, którym zareje-
struje swój pobyt w  sanatorium. 
Również lekarz będzie mógł 
przekazać elektronicznie skie-
rowanie pacjenta do wybranego 
przez niego sanatorium. – Uzdro-
wisko samo będzie prowadzić 
listę oczekujących i  wyznaczy 
termin leczenia. To fundamen-
talna zmiana – zapowiada Adam 
Niedzielski. Do tej pory to 
NFZ zarządzał listą oczekują-
cych, a  termin zależał od kolejki 
w danym regionie. Dzięki nowym 
przepisom ma poprawić się do-
stępność do leczenia uzdrowisko-
wego – znacznie skróci się czas 
oczekiwania. Reforma zakłada 
też zwiększenie liczby zabiegów 
fizjoterapeutycznych w  leczeniu 
uzdrowiskowym dorosłych z 3 do 
4 dziennie. - Podnosimy standard 
opieki w  sanatoriach. Stawiamy 
na jakość. Sanatoria będą też mu-
siały monitorować skuteczność 
leczenia – dodaje minister.Nabór na stypendium

Częstochowa dla Medyków
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Firma MASKPOL wchodząca w skład 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej poinfor-
mowała, że w  trakcie Międzynarodo-
wego Salonu Przemysłu Obronnego 
2022 w  Kielcach doszło do zawarcia 
porozumienia o  współpracy pomiędzy 
Wojskowym Instytutem Chemii i  Ra-
diometrii, a  MASKPOL  w  zakresie 
wspólnych prac mających na celu 
wypracowanie nowych rozwiązań 
technicznych dotyczących systemów 
filtrowentylacyjnych, rozpoznania 
skażeń oraz ich likwidacji. Wspól-
nymi przedsięwzięciami będzie objęty 
również obszar zabezpieczenia infra-
struktury krytycznej na terenie kraju 
w  zakresie dotyczącym podsystemów 
obrony przed bronią masowego ra-
żenia (OPBMR). 

MASKPOL oraz Wojskowy Insty-
tutem Chemii i Radiometrii współpra-
cują z powodzeniem od kilkudziesięciu 
lat w  obszarze rozwiązań z  segmentu 
obrony przed bronią masowego ra-
żenia dla Wojska Polskiego. Obecnie, 
z  uwagi na zwiększone zapotrzebo-
wanie na rozwiązania z  tego obszaru, 
współpraca zostanie zintensyfiko-
wana zarówno w  zakresie prac roz-
wojowych, projektowych jak również 
dostaw systemów. 

Wojskowy Instytutu Chemii i  Radio-
metrii jest ośrodkiem wsparcia dla 
wielu firm podejmujących działania 
na forum krajowym oraz międzynaro-
dowym, których celem jest zabezpie-
czenie Sił Zbrojnych oraz  wszystkich 
obywateli  przez zagrożeniami wyni-

kającymi z  użycia  broni masowego 
rażenia. W  Instytucie działają akre-
dytowane laboratoria badawcze, po-
miarowe i  wzorcujące oraz Ośrodek 
Certyfikacji Wyrobów. Ważną czę-
ścią pracy Instytutu jest uczestnictwo 
w procesie normalizacyjnym.

Jednocześnie MASKPOL poinfor-
mował o zawarciu umowy ze Stocznią 
Remontowa Shipbuilding S.A. na do-
stawę kolejnych trzech systemów 
OPBMR dla niszczycieli min klasy 
Kormoran w  latach 2022-2027. To 
drugi kontrakt MASKPOL i Stoczni Re-
montowa Shipbuilding S.A.. Pierwszy, 
który został już zrealizowany doty-
czył zaprojektowania i  dostawy sys-
temów OPBMR na dwie poprzednie 
jednostki klasy KORMORAN, tj.  ORP 
ALBATROS i ORP MEWA.

Jak powiedział Tomasz Jackiewicz, 
Członek Zarządu MASKPOL, odpowie-
dzialny za obszar produkcji i rozwoju:

„Niszczyciele min klasy Kormoran 
są jednymi z  najnowocześniejszych 
tej klasy okrętów w  NATO. Jesteśmy 
dumni, że współpracując z  Stocznią 
Remontowa Shipbuilding S.A., mamy 
swój udział w  realizacji dostaw nisz-
czycieli min dla Marynarki Wojennej. 
Liczymy, że wykorzystując doświad-
czenia z  tego projektu, w  najbliższych 
latach nasze rozwiązania systemów 
OPBMR znajdą się również na innych 
nowobudowanych okrętach Mary-
narki Wojennej RP”.

 ■ mat. prasowe Maskpol

FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA

Maskpol

Porozumienie z Wojskowym 
Instytutem Chemii i Radiometrii

„Razem w szeregu”

 Piknik Służb Mundurowych

W najbliższą niedzielę

Survival Race Kids w Częstochowie

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Często-
chowie zaprasza na trzecią edycję Pikniku 
Służb Mundurowych, który odbędzie się  
w piątek, 23 września na Placu Biegań-
skiego. Swoje stoiska zaprezentują m. in. 
jednostki wojskowe, policja, straż pożarna, 
służba więzienna i straż graniczna.

Mundurowi będą do dyspozycji miesz-
kańców Częstochowy w godz. 9:30-15:00. 
Impreza jest skierowana w głównej mierze 
do młodzieży, organizacji proobronnych i 
paramilitarnych oraz lokalnej społeczności, 
a jej cel to kształtowanie i wzmocnienie ak-
tywności młodych ludzi w procesie edukacji 
obronnej i patriotycznej.  Podczas pikniku zo-
stanie przeprowadzony konkurs musztry klas 
mundurowych częstochowskich szkół”.

Oprócz pokazu sprzętu wojskowego przed-
stawiciele poszczególnych służb będą opo-
wiadać o swojej pracy, a także odpowiadać 
na pytania mieszkańców. Rekruterzy z WCR 

wraz z przedstawicielami jednostek wojsko-
wych pomogą wyjaśnić zmiany jakie zaszły 
po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o 
obronie Ojczyzny, a przedstawiciele klas 
mundurowych z naszego powiatu odpo-
wiedzą, jakie korzyści daje dla Nich nauka 
w klasie mundurowej. – Na Plac Biegań-
skiego zapraszamy młodzież oraz dorosłych z 
dziećmi. Przedstawiciele służb mundurowych 
będą wyposażeni w sprzęt wojskowy, który 
z pewnością będzie dużą atrakcją podczas 
pikniku jak np. trenażer CYKLOP. Najmłodsi 
zostaną „uzbrojeni” w kamuflaż taktyczny, co 
oznacza malowanie twarzy. Podczas imprezy 
będzie można także skosztować słynnej woj-
skowej grochówki – zapowiada organizator, 
czyli Wojskowe Centrum Rekrutacji w Czę-
stochowie i serdecznie zaprasza wszystkich 
mieszkańców, grupy przedszkolne i szkolne 
na Plac Biegańskiego.

 ■ oprac. Paula Nogaj

Miejski bieg z przeszkodami dla najmłod-
szych zawita w tym roku aż do 18 miast – w 
tym także do Częstochowy. Już w naj-
bliższą niedzielę, 25 września w Parku im. 
Tysiąclecia dzieciaki w ramach Survival 
Race Kids będą mogły aktywnie spędzić 
czas i… bezkarnie się wybrudzić!

Survival Race KIDS to przygoda pełna pozy-
tywnych emocji i wyzwań dla dzieci w wieku 
3-13 lat. Trzy poziomy trudności dopasowane 
są do kategorii wiekowej – na Krasnali (3-6 
lat) czeka ok. 700 metrów trasy. Piraci (7-10 
lat) przebiegną ok. 1400 metrów. Ninja (11-13 
lat) pokonają ok. 2 kilometry. – Na specjalnym 
torze z przeszkodami każdy uczestnik poczuje 
się jak bohater i skutecznie rozładuje drze-
miące w nim pokłady energii! Mali Wojownicy 
będą musieli pokonać między innymi pajączka, 
“kulkożercę” czy labirynt. Na trasie nie za-
braknie błota – dzieciaki będą mogły się bez-
karnie wybrudzić! Każdy uczestnik otrzyma 

na mecie medal na pamiątkę – zapowiadają 
organizatorzy i informują, że zakup pakietu 
startowego to także wspieranie działalności 
charytatywnej. Z każdego biletu część kwoty 
zostanie przeznaczona na karmę dla zwie-
rzaków z lokalnych schronisk.

Miejsca w Survival Race Kids są limitowane, 
więc nie należy zwlekać. Zapisy odbywają się 
poprzez stronę internetową:

 www.survivalrace.pl/kids
 ■ oprac. Paula Nogaj

Informacja: tel. 792 620 051
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II edycja

Za nami Targi pracy  
w Galerii Jurajskiej

 ■ Zdjęcia: Nadia Klabisch

Po raz kolejny klienci Galerii Jurajskiej i zainteresowani częstochowianie mieli możliwość odwiedzić Targi 
Pracy, w których udział wzięli wystawcy, mający do zaoferowania kilkadziesiąt ofert pracy na rynku regionalnym.  
Wydarzenie to przyciągnęło osoby, które zastanawiają się nad zmianą pracy, a także chcą podnieść lub zmienić 
kwalifikacje zawodowe. Pracodawcy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracownikami,  
z kolei ci ostatni mogli skonfrontować oferty przedsiębiorców. 

Dziękujemy wszystkim wystawcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.
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Finisz przebudowy

Ukończono największą  
inwestycję drogową w powiecie

OSP Janów

Stracili w akcji wóz bojowy  
- w końcu doczekali się nowego

Zakończyła się przebudowa dróg powiato-
wych o  długości ponad 15,5 km w  gminach 
Mykanów, Kruszyna i  Kłomnice. To naj-
większa inwestycja drogowa w  powiecie, 
która kosztowała ponad 29,5 mln złotych.

- Cieszy oddanie do użytku tak dużej inwe-
stycji. Nie byłoby to możliwe bez współpracy. 
Realizacja przedsięwzięć w  obszarze infra-
struktury przekracza często możliwości fi-
nansowe jednego samorządu. Współdziałając, 
dysponujemy większymi środkami finanso-
wymi na realizację wspólnego zadania. Ponadto 
zwiększenie siły przebicia małych jednostek 
poprzez podjęcie współpracy może okazać się 
skutecznym argumentem przy aplikowaniu o ze-
wnętrzne finansowanie – podkreśla Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela. Prace w  ra-
mach inwestycji objęły drogi powiatowe nr 1070 
S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Bo-
rowno i  nr 1019 S Borowno-Witkowice, gmina 
Kłomnice, Kruszyna i Mykanów. - Warto marzyć, 

bo marzenia się spełniają. W  gminie Kłomnice 
czy Mykanów drogi istniały, natomiast w  Kru-
szynie droga potrzebowała pilnej przebudowy, 
szczególnie rondo w Kruszynie było dużym wy-
zwaniem. Dzięki pracy starosty i  jego służbom 
ten projekt został zrealizowany, za co ser-
decznie dziękuję – zaznaczył Wójt Gminy Kru-
szyna Jadwiga Zawadzka. Uroczyste przecięcie 
wstęgi odbyło się 17 września. W  wydarzeniu 
uczestniczyli: wicewojewoda śląski Robert Mag-
dziarz, starosta Krzysztof Smela, wicestarosta 
Jan Miarzyński, wójt gminy Mykanów Dariusz 
Pomada, wójt gminy Kruszyna Jadwiga Za-
wadzka, zastępca wójta gminy Kłomnice Adam 
Śliwakowski, przedstawiciele Powiatowego Za-
rządu Dróg, samorządowcy i zaproszeni goście. 
Inwestycja, która kosztowała ponad 29,5 mln 
złotych realizowana była przez PHU „LARIX” 
z  Lublińca. Środki na to zadanie pochodziły od 
samorządów oraz z dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

W  2020 roku Ochotnicza Straż  Pożarna 
w Janowie brała udział w działaniach gaśni-
czych w  Teodorowie, podczas których 
utraciła swój samochód bojowy. Po latach 
starań dzięki wsparciu wielu podmiotów, 
w  tym wkładzie finansowym Powiatu Czę-
stochowskiego jednostka w  końcu mogła 
zakupić nowy wóz.

– Drodzy Druhowie, utracony przez Was 
wóz bojowy dowodzi tego, jak nie patrząc na 
własne życie idziecie tam, skąd inni uciekają. 
Ryzykujecie rzecz najważniejszą, zdrowie 
i  życie w  obronie słabszych. Nie ukrywam 

mojej radości w  związku ze wzmocnieniem 
Waszego zaplecza bojowego nowym wozem. 
Przyjmijcie moje serdeczne gratulacje, bo fakt 
doposażenia Waszej jednostki to nie przy-
padek, a  efekt Waszej ciężkiej pracy – mówił 
podczas uroczystości wicestarosta Jan Mia-
rzyński. Akcja gaśnicza w Teodorowie była dłu-
gotrwała i  wyczerpująca. Brało w  niej udział 
dwadzieścia zastępów zawodowej i  ochotni-
czej straży pożarnej. W  działania włączył się 
także należący do Lasów Państwowych Dro-
mader, który z  powietrza zrzucał wodę. Spło-
nęło wówczas 6 ha lasu i 12 ha nieużytków.

 ■ opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Chcą ciszy

Mieszkańcy Kościelca
protestują
Na początku miesiąca mieszkańcy 
Kościelca zebrali się przy skrzyżo-
waniu ul. Mykanowskiej i  ul. 
Nowej, aby pokazać, że mają już 
dość hałasu z  autostrady A1. Za-
blokowali skrzyżowanie zaledwie 
na dwie minuty, co spowodowało 
kilkusetmetrowy korek. Świadczy 
to o dużym natężeniu ruchu w tym 
miejscu.

Mieszkańcy Kościelca solidnie 
przygotowali się do akcji protesta-
cyjnej. Na miejsce zbiórki przyszli 
ubrani w  specjalne koszulki oraz 
z transparentami, na których można 
było przeczytać hasła: „Chcemy być 
bezpieczni na naszej wsi. Obwod-
nica Kościelca”, „Mamy dość, gdzie 
obwodnica Kościelca?”, „Dlaczego 
budowa nie była konsultowana 
z  mieszkańcami?”.  - Wprawdzie 
akcję protestacyjną zorganizowała 
sołtys Kościelca Agata Banaś, ale na 
miejscu nie mogło zabraknąć wójta 
gminy Rędziny Pawła Militowskiego, 
który w pełni działania mieszkańców 
popiera i  sam wielokrotnie podej-
mował już interwencje w  GDDKiA, 
a  także w  Ministerstwie Infrastruk-
tury i  u  posłów, domagając się bu-
dowy obwodnicy i  odpowiedniego 
zabezpieczenia przed hałasem. 
W czwartek wspólnie z sołtyską po-
dziękował lokalnej społeczności za 
tak liczne przybycie, a  zgromadzeni 
przy drodze powiatowej odpowie-
dzieli oklaskami. W  tej sprawie, po-
dobnie zresztą jak i  w  wielu innych, 
zawsze mogą na pomoc wójta liczyć 
– podsumowuje samorząd.

Już wcześniej  
interweniowano

Zanim przystąpiono do akcji pro-
testacyjnej, kilka tygodni wcześniej 
sołtys Agata Banaś skierowała do 
GDDKiA pismo z  załączoną listą 510 
podpisów złożonych przez osoby po-
pierające starania o  montaż ekranów 
dźwiękochłonnych. - Na tym odcinku 
autostrada A1 przebiega w  bardzo 
bliskim sąsiedztwie domów jednoro-
dzinnych. Z niezrozumiałych przez nas 
powodów, po przeciwnej stronie au-
tostrady bariery dźwiękochłonne zo-
stały wybudowane, mimo że sąsiadują 
wyłącznie z polami. Mając na uwadze, 
że nawierzchnia autostrady A1 na 
tym odcinku jest wykonana z  betonu 
(droga krajowa nr 1 była asfaltowa), 
została wybudowana wyżej niż prze-
biegała droga krajowa nr 1 i  podczas 
budowy zostały usunięte drzewa, 
hałas jaki generuje jest nieporówny-
walny do tego, który dobiegał z  DK 
1 – argumentowała w  liście. Z  kolei 
wójt Paweł Militowski przed akcją 
protestacyjną zaprosił mieszkańców 
na zebranie, podczas którego wyjaśnił 
aspekty prawne dotyczące procedury 
wskazywania lokalizacji i  budowy 
ekranów. - Wynika z  nich niestety, że 
od momentu ukończenia budowy A1 
zarządca drogi, czyli w tym przypadku 
GDDKiA, ma 12 miesięcy na wyko-
nanie badań w terenie, a następnie ko-
lejnych 6 miesięcy na przygotowanie 
i  przedstawienie raportu Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska – wyja-
śnia Urząd Gminy Rędziny. W praktyce 
stosowna inwestycja może zostać zre-
alizowana dopiero za kilka lat.

 ■ zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 ■ zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Udane grzybobranie

Mieszkaniec Wrzosowej 
znalazł piękny okaz
Pan Arkadiusz Pala, mieszkaniec 
Wrzosowej wykorzystał dogodny 
moment na grzybobranie i do domu 
wrócił z pięknym okazem o wadze 
2,10 kg i wysokości 35 cm. Sam 
obwód kapelusza liczył aż 80 cm!

Tegoroczne grzybobranie rozpo-
częło się na dobre. Obfite opady 
deszczu przyczyniły się do prawdzi-
wego wysypu grzybów w lasach na te-
renie całej Polski. To dogodny moment 
dla grzybiarzy, którzy każdego dnia, 
czasami nawet o świcie, wybierają się 
do lasów w poszukiwaniu najwspa-
nialszych i największych okazów. Nie-
którzy szukają dogodnych miejsc, inni 
mają swoje sekretne lokalizacje. Pan 
Arkadiusz Pala doskonale wie, gdzie 
należy szukać wyjątkowych grzybów. 
17 września udał się do lasu i wrócił z 
niego z pięknym okazem o wadze 2,10 
kg, wysokości 35 cm i obwodzie kape-
lusza, liczącym 80 cm.

 ■ fot. Elżbieta Tomala -Wróbel, źródło: Urząd Gminy Poczesna
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Politechnika Częstochowska

Podpisano umowę o współpracy

Dla szkół ponadpodstawowych

Startują „Lekcje z ZUS”

Politechnika Częstochowska pod-
pisała umowę o  współpracy 
z  Exact Systems, formalizując 
działania wpisujące się w  miejski 
program Teraz Lepsza Praca.

Podpisanie umowy odbyło się 
w  poniedziałek, 19 września przy 
okazji spotkania prasowego, pod-
czas którego prezydent Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk, 
wiceprezes Exact Systems Lesław 
Walaszczyk, dyrektor ds. rozwoju 
sprzedaży Exact Systems Jacek 
Opala oraz prof. Maciej Mrowiec – 
prorektor ds. rozwoju Politechniki 
Częstochowskiej mówili o przedsię-
wzięciach wspomagających rynek 
pracy oraz współpracy w  trójkącie 
Biznes-Nauka-Samorząd. - Exacts 
Systems jest firmą, która robi ka-
rierę i  rozwija się globalnie, ale 
zawsze pamięta o  Polsce i  o  Czę-
stochowie. Politechnika to uczelnia, 
która kształci pod potrzeby rynku 
pracy i  w  ramach programu Akade-
micka Częstochowa współpracuje 

z  częstochowskimi firmami, żeby 
odpowiadać na potrzeby konkret-
nych przedsiębiorców – podkreślił 
prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Cieszę się w każdym 
przypadku, kiedy biznes współpra-
cuje z  nauką i  są z  tego obopólne 
korzyści: firmy dostają tak wykształ-
conych i  przygotowanych ludzi, 
jakby sobie tego życzyły, a  często-
chowscy absolwenci mają pewność, 
że zdobędą dobre miejsca pracy 
– dodał. - Angażujemy się w  wiele 
lokalnych inicjatyw, jedną z  nich 
jest program stypendialny Exact 
Future. Nasi pracownicy i  ich dzieci 
mają możliwość aplikowania w  nim 
o  15-20 tysięcy złotych wsparcia. 
Dzisiaj chcąc osiągnąć sukces, 
chcąc zachęcić do współpracy pra-
cownika i  utrzymać go w  firmie, 
tego typu działania są potrzebne, 
więc do końca września trwa nabór 
w  ramach pierwszej edycji naszego 
programu stypendialnego - mówił 
z  kolei Jacek Opala, członek za-
rządu Exact Systems. - Poprzez 

ten program i  wysoką punktację 
dla studentów Politechniki chcemy 
zachęcić do pozostania i   kształ-
cenia się w Częstochowie. Jesteśmy 
z  Częstochowy, tu się uczyliśmy, tu 
mieszkamy i chcemy, aby to miasto 
rozwijało się jak najlepiej - dodał 
wiceprezes Lesław Walaszczyk.  
- Inicjatywa stypendialna wpisuje 
się w zwiększenie atrakcyjności stu-
diowania w Politechnice, ale chcemy 
też, by ze strony biznesu kiero-
wane były do nas jasne wskazówki, 
w  jakim kierunku nasze programy 
kształcenia powinny być zmieniane 
– zaznaczył Maciej Mrowiec pro-
rektor Politechniki Częstochow-
skiej. - Nasza obecna współpraca 
w  ramach wydziałowych rad biz-
nesu wprowadza takie zmiany na 
bieżąco w  programy kształcenia. 
Trzeba młodych ludzi przekonywać 
do studiów technicznych i  poka-
zywać im perspektywę, że może się 
to wiązać z  naprawdę atrakcyjną 
pracą, także tu na miejscu.

W  ramach akcji „Lekcje z  ZUS” 
uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych otrzymują solidną dawkę 
wiedzy z  ubezpieczeń, emerytur, 
rent czy składek. Wiedza ta po-
maga z  pełną świadomością 
wkroczyć młodym ludziom na 
rynek pracy. Właśnie rusza dzie-
wiąta edycja tego projektu.

Każdy uczeń, który weźmie udział 
w  tej akcji, może spróbować też 
swoich sił w olimpiadzie „Warto wie-
dzieć więcej o ubezpieczeniach spo-
łecznych”. Na zwycięzców czekają 
indeksy na uczelnie wyższe lub do-
datkowe punkty w rekrutacji na wy-
branych kierunkach uniwersytetów 
i  szkół wyższych oraz nagrody rze-
czowe. Zgłoszenia szkół do udziału 
w  olimpiadzie przyjmowane są do 
28 października 2022 r. - Od 2014 
r. w  „Lekcjach z  ZUS” wzięło udział 
łącznie ponad 516 tys. uczniów. 
W  roku szklonym 2021/2022 
w  olimpiadzie uczestniczyło ponad 
35 tys. uczniów z  całej Polski. Co 
roku województwo śląskie ma silną 
reprezentację zarówno w  liczbie 
zgłoszeń szkół do projektu, jak 
i  uczestników olimpiady z  wiedzy 
o  ZUS i  systemie ubezpieczeń spo-
łecznych – mówi Beata Kopczyńska,  
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Lekcje na całe życie
Czym są „Lekcje z  ZUS”? Jest to 

cykl czterech lekcji dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych. Pod-

czas zajęć z  ZUS-u  młodzież do-
wiaduje się czym są ubezpieczenia 
społeczne, jakie niosą korzyści, 
jakie obowiązki, a  jakie jest ryzyko 
nie ubezpieczeniowe.  Ponadto dla 
tych, którzy planują prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej, 
lekcje są doskonałym wsparciem 
w  zrozumieniu jakim ubezpiecze-
niom podlegają płatnicy składek, 
czyli przedsiębiorcy, jakie są terminy 
zgłoszeń do ZUS, czy rozliczania, 
ale też na jakie ulgi może liczyć star-
tujący biznes. Jak wynika z  badań 
blisko trzy czwarte generacji Z chce 
w przyszłości założyć własną firmę. 
Dlatego tym bardziej lekcje o  pro-
wadzeniu biznesu wpisują się w po-
trzeby młodego pokolenia, a wiedza 
z  zakresu ubezpieczeń społecznych 
pozwoli im świadomie podejmować 
decyzje na etapie dorosłego zawo-
dowego życia.

Gotowe materiały
ZUS przygotował dla nauczycieli 

materiały, które pomogą zreali-
zować zajęcia o  ubezpieczeniach: 
scenariusze, prezentacje multime-
dialne, filmy, gry i  zeszyty ćwiczeń. 
Są do pobrania na stronie interne-
towej zus.pl w zakładce: materiały 
do pobrania . Nauczyciele mogą też 
skorzystać z nagrań wideo gotowych 
lekcji a także wsparcia pracowników 
Zakładu. - W  sprawie organizacji 
zajęć ,,Lekcje z  ZUS” w  wojewódz-
twie śląskim można kontaktować 
się z  koordynatorami ds. komuni-
kacji i  edukacji w  poszczególnych 
oddziałach ZUS. Uczniowie z  czę-
stochowskich szkół ponadpod-
stawowych w  sprawie organizacji 
zajęć „Lekcje z  ZUS” powinni skon-
taktować się z  koordynatorem ds. 
komunikacji i  edukacji w  oddziale 
ZUS w  Częstochowie pod adresem:  
paulina.grygielska@zus.pl.

Funkcjonowanie szkół 
a kryzys energetyczny

Czy wprowadzona 
zostanie nauka 
zdalna?
Uczniowie, rodzice i  nauczyciele zastanawiają 
się, czy nauka zdalna może powrócić – tym razem 
ze względu na wzrost cen energii lub ewentualny 
brak opału. Ministerstwo edukacji wydało spe-
cjalny komunikat w tej sprawie.

- Wprowadzenie od 1 września 2022 r. przepisów 
umożliwiających przejście na naukę zdalną w sytuacji za-
grożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów z powodów 
nadzwyczajnych np. wichury, zalania szkoły, nie stanowi 
podstaw do rezygnacji z realizacji zadań własnych gminy, 
w  szczególności z  organizacji zaopatrzenia w  ciepło ja-
kiejkolwiek placówki edukacyjnej na obszarze gminy 
– poinformował resort edukacji. Przepisy o  możliwości 
zawieszenia zajęć na czas oznaczony odnoszące się do 
niskich temperatur lub zdarzeń, które mogą zagrozić 
zdrowiu uczniów funkcjonują od 2003 r. Regulują sytu-
acje nieprzewidziane, o charakterze losowym, natomiast 
nie zwalniają i nie mogą być pretekstem dla organu pro-
wadzącego do rezygnacji z  obowiązków określonych 
w  przepisach prawa. - W  sytuacji problemów związa-
nych z  realizacją zadań własnych gminy zwracamy się 
do dyrektorów szkół i  innych placówek edukacyjnych 
o  kontakt z  kuratorami oświaty i  poinformowanie o  za-
istniałych problemach. Rząd RP przygotował szereg roz-
wiązań osłonowych m.in. dla jednostek systemu oświaty. 
Przewidziane są rekompensaty, dodatki, zamrożenie cen 
gazu, a także środki dla jednostek samorządu terytorial-
nego na pokrycie wzrostu cen energii, zakupu opału. Nie 
widzimy przesłanek do tego, aby organy prowadzącego 
rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania pla-
cówek w  związku ze wzrostem cen energii czy brakiem 
opału – podkreśla MEiN i  przekonuje, że rząd łagodzi 
kryzys, podejmując ogólne działania osłonowe. - Dzięki 
rozwiązaniom przyjętym w  ustawie z  26 stycznia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie od-
biorców paliw gazowych w  związku z  sytuacją na rynku 
gazu, do końca 2023 r. m. in. szkoły, przedszkola będą 
korzystać z zamrożonych cen gazu. Ponadto rząd ma do 
przekazania jeszcze w  tym roku dodatkowe 13,7 mld zł 
na zadania publiczne, w tym  z zakresu poprawy efektyw-
ności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu 
ciepła. Środki te samorządy mogą przeznaczyć na bie-
żącą działalność, w tym funkcjonowanie szkół i placówek 
oświatowych. Gminy dostaną od 2,9 mln zł, powiaty od 
6,1 mln zł, a województwa od 32,7 mln zł. Sejm 2 wrze-
śnia br. przyjął nowelizację ustawy o  dochodach JST, 
w której znalazły się te rozwiązania – przypomina resort. 
Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają w  sezonie 
grzewczym – od października do kwietnia rekompensaty 
za poniesione koszty wzrostu cen ciepła i  podgrzania 
wody dla gospodarstw domowych i  instytucji użytecz-
ności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Działania te 
są możliwe dzięki rozwiązaniom przyjętym przez Sejm 
2 września br. w  nowelizacji ustawy o  dochodach JST. 
Jednostki systemu oświaty otrzymają jednorazowy do-
datek na pokrycie 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania 
za sezon za zakupiony: węgiel kamienny, brykiet, pelet 
zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, pelet 
drzewny, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej 
opałowy, wykorzystywany do ogrzewania, w  związku 
z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności sta-
tutowej. Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 
listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie i  wypłatę bę-
dzie miała maksymalnie miesiąc. Ta rekompensata jest 
możliwa dzięki przyjętej nowelizacji ustawy z 2 września 
br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła.

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

Zapisz się już dziś i zapewnij sobie miejsce w grupie!

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

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

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

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

KURSY JĘZYKOWEUniwersyteckie  zajęcia  dla  wszystkich!

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

Uniwersytet Otwarty

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

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

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

Kilkadziesiąt kierunków 
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, m.in.: 

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

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia podyplomoweStudia podyplomowe
Zainwestuj w siebie. Zapisz się!

Rekrutacja trwa!

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

 kosmetyce i lecznictwie

Czekamy na Ciebie!
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24 lutego br. Rosja zaatako-
wała Ukrainę. Częstochowskie 
organizacje pozarządowe 
oraz Urząd Miasta i Starostwo 
Powiatowe natychmiast włą-
czyły się w pomoc dla 
zaatakowanej Ukrainy, orga-
nizując zbiórki darów. 
Organizacją, która w pierw-
szych dniach inwazji włączyła 
się w akcję charytatywną, był 
Klub Rotary w Częstochowie 
oraz firma transportowa  
Hegelmann.

Klub Rotary skupia ludzi 
nauki, prawa, biznesu, kultury 
i  medycyny.  W okresie swojej 
działalności w Częstochowie zor-
ganizował wiele imprez o charak-
terze charytatywnym, zgodnie ze 
swoim mottem  „Service Above 
Self „ czyli  „Służba ponad własne 
interesy”.  Na pomoc Ukrainie Ro-
tary Częstochowa przeznaczył 
około 60 000 zł. Do tego często-
chowskiego oddziału zwróciły się 
Kluby Rotary zarówno z Niemiec, 
jak i z USA, deklarując wsparcie fi-
nansowe na zakup leków, środków 
czystości, opatrunków oraz in-
nych niezbędnych rzeczy. Kluby 
Rotary ze Stanów Zjednoczonych 
(głównie z Florydy) przekazały 
środki finansowe w wysokości 
około pół miliona złotych. Za 
te pieniądze zakupiona została 
żywność oraz środki medyczne 
- zakupy są zawsze kierowane 
potrzebami, np. filtry do wody, na-
rzędzia chirurgiczne, czy żywność 
długoterminowa. Transport za-
wsze zapewnia firma Hegelmann.

Firma Hegelmann Polska od 
początku konfliktu w Ukrainie 
włącza się w pomoc zarówno 
tym, którzy pozostali za naszą 
wschodnią granicą, jak i tym, 
którzy musieli opuścić swoją 
ojczyznę. Firma wysyła swoje 

ciężarówki z darami na granicę 
polsko-ukraińską. Zebrane środki 
następnie rozwożone są busami do 
miast potrzebujących pomocy hu-
manitarnej, m.in. do Kijowa, Char-
kowa, Sumy, Równego, Odessy  

i Lwowa. W Częstochowie Firma 
Hegelmann organizuje również  
miejsca pobytowe dla uchodźców 
w szpitalu Hutniczym, który jest 
ich własnością. W pierwotnym 
założeniu miał służyć jako baza 

dla pracowników tej firmy. Prawie 
tysiąc uchodźców z Ukrainy 
skorzystało z tego typu po-
mocy stacjonarnie. Obecnie we 
wspomnianej placówce na stałe 
mieszka około 30 osób, głównie 
kobiety z dziećmi, których mę-
żowie walczą na froncie. Urodziła 
się tutaj pierwsza dwójka ma-
luchów: dziewczynka o imieniu 
Alicja i chłopiec o imieniu Jaro-
sław - dzieci dzisiaj mają około 
trzech miesięcy. Klub Rotary chce 
zorganizować wolontariat wraz ze 
studentami UJD, którzy uczyliby 
języka polskiego osoby przebywa-
jące w tym ośrodku.

Firma Hegelmann jest gwa-
rantem, że zebrane środki trafią 
zawsze do potrzebujących osób 
na Ukrainie.

Apelujemy! Wojna trwa nadal. 
Potrzeby nadal są ogromne, 
trwa zbiórka żywności, ar-
tykułów medycznych. Teraz 
bardzo potrzebna jest odzież 
zimowa.

 ■ Teresa Szajer

aktualności

Nie zapominajmy!

Trwa wojna - nadal potrzebna  
jest pomoc dla Ukrainy
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Kalendarzowe lato jeszcze się 
nie skończyło, a magazyny soli 
drogowej GDDKiA są już 
w  dużej mierze wypełnione. 
W naszych magazynach mamy 
tyle soli, ile średnio zużywamy 
w  czasie całego sezonu zimo-
wego. Mamy też podpisane 
umowy z  polskimi kopalniami 
na dostawy soli w trakcie zimy 

– uspokaja Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.

W  mediach zaczęły pojawiać 
się spekulacje dotyczące niedo-
boru soli i  potencjalnie alarmu-
jącej sytuacji z  tym związanej. 
W  związku z  tym Generalna 

Dyrekcja Dróg i Autostrad poin-
formowała, że na chwilę obecną 
zapełnione solą drogową zo-
stało ok. 75 proc. całkowitej 
pojemności magazynowej. - To 
stanowi ponad 100 proc. zu-
życia soli w  porównaniu do po-
przedniego sezonu zimowego 
2021/2022, a  także średniego 

jej zużycia na sezon w  ostatnim 
dziesięcioleciu – podkreśla 
GDDKiA. W sezonie 2021/2022 
na drogach zarządzanych przez 
GDDKiA zużyto 345 887,47 
ton soli. To wynik nieznacznie 
większy niż średnia z  lat 2012-
2021, która wynosi 343 032 ton 
soli na sezon zimowy. Obecnie 
w  magazynach na sezon 
2022/2023 Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Austostrad za-
bezpieczyła 392 424,94 ton soli. 
- Czy zestawiając te liczby ze 
sobą, można stwierdzić niedo-
bory czy też sytuację alarmową? 
Zdecydowanie nie! Apelujemy, 
aby nie kreować nieprawdzi-
wych obszarów, w  których rze-
komo czegoś brakuje lub za 
chwilę zabraknie – zaznacza 
GDDKiA i  wyjaśnia, że przygo-
towania do kolejnego sezonu 
zimowego rozpoczynane są tak 
naprawdę już wiosną każdego 
roku. - W  połowie października, 
zdecydowanie wcześniej niż 
kierowcy rozpoczną wymianę 
opon letnich na zimowe, prze-
chodzimy w  pierwszy stopień 
gotowości do zimowego utrzy-
mania naszych dróg. To dotyczy 
również soli. Pomimo przedsta-
wionych wyżej stanów maga-

zynowych, prace wciąż trwają. 
W  ramach aktualnie trwających 
postępowań przetargowych 
środki do usuwania śliskości zi-
mowej będą nadal sukcesywnie 
uzupełniane w  celu należytego 
zabezpieczenia, zbliżającego 
się sezonu zimowego – czytamy 
w  komunikacie. Sól kupowana 
jest w drodze postępowań prze-
targowych od polskich firm, ta-
kich jak Kopalnia Soli Kłodawa 
oraz KGHM Metraco. W  części 
województw sól kupowana 
jest samodzielnie przez wyko-
nawców zimowego utrzymania, 
którzy pozyskują sól również 
z innych źródeł. W połowie paź-
dziernika GDDKiA przedstawi 
szczegółowe informacje doty-
czące gotowości do zimowego 
utrzymania dróg krajowych za-
rządzanych przez GDDKiA w se-
zonie 2022/2023.

motoryzacja

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

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

137.900 zł

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

139.900 zł

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

188.900 zł

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

62.900 zł

AUDI A3 
1.5 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 A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  39.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł

FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005,  3.800 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  24.500 zł

FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł

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

MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT            43.900 zł

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

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 75.900 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
PEUGEOT 5008 1.6 E, rok prod. 2011,  15.800 zł
RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 25.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
SMART MCC 0.6 E, rok prod. 2002, 6.800 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  72.500 zł
VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2020, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT  179.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

VW TOURAN 2.0 D, rok prod., 2006, 7-os.,   12.900 zł

Wybrane samochody na dzień 23 września 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

219.900 zł

GDDKiA uspokaja

Soli na sezon zimowy nie zabraknie

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

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

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

 ● Boks w supermarkecie w cen-
trum, prosperujący (5 m²), 
tel.  881 205 052

 ● 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

 ● Fotel biurowy, obrotowy, nowy. 
Cena 250 zł. Kontakt tel. 
664729211 w godz. 17.00 - 19.00

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

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

 ● grób urnowy-amerykański, no-
wy na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie. Cena 2500 zł.

 ● Kontakt tel. 664729211  
w godz. 17.00 - 19.00.

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

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

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

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

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

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

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

 ● 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, tel. 792 017 815

 ● Materace samopompujące 2 szt. 
Tel. 792 017 815

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

 ● Orteze typu Rehab na kolano, 
cena 80 zł. Tel. 517 638 847

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

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

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

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM 

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

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

USŁUGI
 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność  
od 1996, tel. 508 569 307

 ● Hydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

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

INNE
 ● 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 komór-
kowe, tel. 667 499 164razem. 
Tel. 519 453 121

 ● Trening pamięci, uwagi,  
myślenia logicznego i twórczego,  
od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

PRACA
 ● Mężczyzna lat 46 podejmie pra-
cę jako tokarz - ślusarz, 
tel. 694 200 794

 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

ZATRUDNIĘ:

tokarz CNC
ZATRUDNIĘ:

szlifierz CNC

KONTAKT:

Telefon: 34 327 98 72
Adres email: magrys@mag-rys.pl

KOMUNIKAT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TBS SP. Z O.O. W CZĘSTOCHOWIE

ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że w 2022 roku Miasto Częstochowa prze-
znaczyło do sprzedaży następujące nieruchomości: 

- przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10/12 (Trzech Wieszczów), cena wywoławcza 
419 300 zł, wadium 83 000 zł, przetarg planowany na październik/listopad 2022 roku

- przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III Sobieskiego 3a, al. Wolności 44 - „Dom 
Księcia” (Trzech Wieszczów), cena wywoławcza 10 353 460 zł, wadium 2 000 000 zł, 
przetarg planowany na grudzień 2022 roku

- przy al. NMP 40 i 40/42a (Śródmieście), cena wywoławcza 4 900 000zł,  
wadium 980 000 zł, przetarg planowany na grudzień 2022 roku

Informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetar-
gowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.czestochowa.pl) oraz na 
stronie internetowej Miasta Częstochowy.
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Turniej Dzieci i Młodzieży

Święto rugby w Częstochowie

Blisko 150 zawodników i zawodniczek 
wzięło udział w Turnieju Dzieci i Mło-
dzieży w rugby, który odbył się w 
minioną sobotę, 17 września na Miej-
skim Stadionie Lekkoatletycznym w 
Częstochowie.

W ramach Turnieju rywalizowały trzy kluby, 
które wystawiły w sumie 14 drużyn w 4 ka-
tegoriach wiekowych: mikrus (u9), mini żak 
(u11), żak (u12) i młodzik (u14).

– Po raz kolejny udało nam się stworzyć 
święto rugby w Częstochowie, przy okazji or-
ganizacji Turnieju Dzieci i Młodzieży. Złożyło 
się na to kilka czynników: dużo walki fair play 
na boisku, dzieci bawiące się sportem, pyszne 
ciasta przygotowane przez rodziców naszych 
zawodników i panująca przyjacielska atmos-
fera. To wszystko sprawia, że nie ma lep-
szej promocji rugby. Co prawda ilość dzieci 
biorących udział w imprezie była trochę 
niższa niż ostatnio (niecałe 150), ale cieszy 
duża liczebność naszych sześciu drużyn, w 
których barwach zagrała niemal sześćdzie-
siątka zawodników i zawodniczek – wszyscy 
na bardzo dobrym poziomie sportowym – 
podsumował turniej Michał Krzypkowski z 
Rugby Club Częstochowa.

W kategorii mikrus rozgrywanej na małym 
boisku wzięły udział dwie drużyny RC Czę-
stochowa wsparte kilkoma zawodnikami z KS 
Rugby Ruda Śląska. Rozegrali między sobą 
cztery spotkania.
Skład RCC: Bernacka Aleksandra, Laskowska 
Pola, Marciniak-Skórka Alan, Nierobiś Mi-
kołaj, Pawłowski Oliwier, Sołowiej Jakub, 
Stysiński Aleksander, Szymusik Olaf, Wodzi-
sławski Jakub.
Trener: Adam Garus.
Cztery drużyny walczyły w kategorii mini 
żaka. Mecze rozegrano w systemie „każdy 
z każdym”. Rugby Club Częstochowa znów 
wystawił tutaj dwie ekipy. Zmierzyły się one 
w pierwszym meczu i górą była pierwsza z 
nich, które później pokonała KS Rugby Ruda 
Śląska i przegrała z KS Budowlanymi Łódź 
przez co zajęli drugie miejsce w całym tur-
nieju. Natomiast druga ekipa przegrała z KS 
Budowlanymi Łódź i zremisowała z KS Rugby 
Ruda Śląska i przez gorszy bilans małych 
punktów zakończyła zmagania na ostatnim – 
czwartym miejscu.
Klasyfikacja końcowa: 1. KS Budowlani 
Łódź, 2. RC Częstochowa, 3. KS Rugby Ruda 
Śląska, 4. RC Częstochowa II
Skład RCC I: Binek Alex, Jaworski Adam, 

Kilan Tomasz, Kubanek Oliwier, Nierobiś 
Maciej, Pabiasz Dorian, Siudeja Oliwier, So-
łowiej Filip.
Skład RCC II: Baor Maja, Fogler Benjamin, 
Nawrot Mikołaj, Nowacka Iga, Rek Igor, 
Sambor Wiktor, Stefańska Małgorzata, Za-
rychta Franciszek.
Trenerzy: Anna Błaszczyk i Sławomir 
Fujarski.
Wśród żaków zmierzyły się ze trzy drużyny, 
również w systemie „każdy z każdym”, ale z 
rewanżami. RCC wysoko i pewnie wygrało 
swoje wszystkie cztery mecze z KS Budowla-
nymi Łódź i KS Rugby Ruda Śląska.
Klasyfikacja końcowa: 1. RC Częstochowa, 
2. KS Budowlani Łódź,3. KS Rugby Ruda 
Śląska
Skład RCC: Baor Karolina, Binkiewicz Mi-
kołaj, Kędziora Tymoteusz, Kołodziejczyk 
Inga, Laskowski Bartosz, Libertowski Ma-
teusz, Piekarski Tymoteusz, Runowski Oli-
wier, Rychter Lena, Stefańska Michalina, 
Wikliński Sebastian, Zowczak Dawid.
Trener: Adam Marczewski.
W kategorii młodzik rozgrywanej już na 
niemal całym boisku (zwężonym o 5m z 
każdej stron) wzięły udział trzy drużyny, 
które rozegrały swoje mecze systemem 
“każdy z każdym”. W pierwszym meczu 
Rugby Club Częstochowa zmierzył się z KS 
Rugby Ruda Śląska i po bardzo zaciętym 
meczu musiał uznać wyższość gości. W kolej-
nych dwóch meczach KS Budowlani Łódź nie 
dali żadnych szans Rudzianom i Częstocho-
wianom pewnie wygrywając oba spotkania.
Klasyfikacja turnieju: 1. KS Budowlani Łódź, 
2. KS Rugby Ruda Śląska, 3. RC Częstochowa
Skład RCC: Binkiewicz Gabriel, Brewczyńska 
Maja,Bryłka Kamila, Bryłka Piotr, Chłód 
Natalia, Dyndał Beniamin, Grzyb Paulina, 
Kalota Weronika, Ojrzyński Mateusz, Ro-
mańczyk Wiktoria, Stawicki Ksawery, Warta 
Wiktoria, Wąs Kacper, Witeszczak Jakub, 
Wszelaki Mateusz.
Trener: Patryk Weżgowiec.
Partnerzy turnieju: Miasto Częstochowa, 
Hegelmann Poland, ERP Serwis Comarch 
Partner, A nóż widelec, Niebieski Lis, Śniada-
niowcy, Fundacja Niepodległa.

“Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
w zakresie rugby” jest dofinansowane z 
środków budżetowych Gminy Miasta Czę-
stochowy.

Zajęcia w grupach wiekowych kadet i mło-
dzik są dofinansowane z środków budże-
towych Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
ramach programu “Klub”.

Fortuna 1 Liga

Skra wróciła z Opola  
bez punktów

Drużynowe Mistrzostwa Polski

Rewanżowy mecz Włókniarza  
z Apatorem

PKO Ekstraklasa

Przerwa reprezentacyjna

Zespół trenera Jakuba 
Dziółki w ramach 11. ko-
lejki Fortuna 1 Ligi 
przegrał na wyjeździe 
z  Odrą Opole 0:1. Choć 
mecz był wyrównany 
i  oba zespoły miały 
swoje okazje, osta-
tecznie skuteczniejsi 
okazali się gospodarze.

- Zależało nam na tym, 
żeby dzisiaj tutaj wygrać 
i  chcieliśmy od początku 
być mocno zdetermino-
wani, agresywni i  w  wielu fragmentach 
tak było. Uczulaliśmy zespół, że może 
być tak, że stały fragment zadecy-
duje i  tak też się stało. Te wcześniejsze 
nasze mecze z  Odrą wyglądały bardzo 
podobnie. Na pewno szkoda sytuacji 
w ostatnich minutach Szymona Szymań-
skiego i  Adama Mesjasza, bo powinny 
przynajmniej doprowadzić do remisu. 
Myślę, że było widać dzisiaj w  naszym 
zespole dużą determinację, ale zabrakło 
nam celności i  jakości w  trzeciej tercji 
i  nad tym musimy pracować – mówił na 
pomeczowej konferencji trener Skry 

Częstochowa Jakub Dziółka - Cały czas 
ta liga pokazuje, że musimy mocno pra-
cować na punkty i  tak też będziemy 
robić. Mamy dwa tygodnie teraz przerwy 
przed meczem u siebie i musimy to mak-
symalnie wykorzystać. Gramy w  sobotę 
mecz kontrolny z Koroną i tam też będzie 
dobra okazja do tego, żeby to co trenu-
jemy przełożyło się na grę i żebyśmy byli 
powtarzalni. Na pewno nie mogę od-
mówić zespołowi chęci, bo jest w każdym 
meczu zdeterminowany, ale dzisiaj za-
brakło nam jakości w  tej trzeciej fazie 
i  dlatego przegrywamy – podsumował 
szkoleniowiec.

W  najbliższą niedzielę, 24 września 
zielona-energia.com Włókniarz Czę-
stochowa zmierzy się z  For Nature 
Solutions Apatorem Toruń w  rewan-
żowym meczu o  brązowy medal. 
Początek wydarzenia o godz. 19:15.

Pierwsze spotkanie rozegrane zostało 11 
września w Toruniu. Choć wynik tego meczu 
oscylował przez większość czasu wokół 
remisu, ostatecznie zespół szkoleniowca 
Lecha Kędziory przegrał z  gospodarzami 
44:46. Trwa sprzedaż biletów na rewanżowy 
mecz, który odbędzie się na Arenie zielona-
-energia.com w Częstochowie.

Ceny biletów w sprzedaży stacjonarnej 
oraz internetowej do dnia meczu:

• 50 zł normalny
• 40 zł ulgowy
• 100 zł trybuna centralna

Ceny biletów w  kasach stadionowych 
w dniu meczu:

• 60 zł normalny
• 50 zł ulgowy
• 110 zł trybuna centralna

Dzieci do lat 12-stu wstęp wolny (brak 
gwarancji miejsc)

Sprzedaż internetowa przez portal 
Eventim.pl

W najbliższy weekend ekstraklasowe 
zespoły będą mogły odpocząć od li-
gowej rywalizacji ze względu na 
przerwę reprezentacyjną. Raków 
Częstochowa rozegra jednak mecz 
kontrolny z Górnikiem Zabrze.

Sparing zaplanowany został na piątek, 
23 września. Zgodnie z planem ma rozpo-
cząć się o  godz. 11:30 na stadionie przy 
ul. Limanowskiego. Spotkanie to będzie 
zamknięte zarówno dla kibiców, jak i dla 

mediów. Górnik Zabrze zajmuje obecnie 
dziesiąte miejsce w  tabeli, mając na 
koncie 13 punktów. Zespół szkoleniowca 
Marka Papszuna jest z kolei wiceliderem 
klasyfikacji z  ilością 19 punktów, jednak 
należy podkreślić, że częstochowska 
drużyna ma do rozegrania jeszcze jeden 
zaległy mecz. Kolejne ligowe spotkanie 
Medaliki rozegrają w  niedzielę, 2 paź-
dziernika. Będzie to mecz wyjazdowy 
z Widzewem  Łódź.

 ■ zdj. Skra Cz-wa

 ■ zdj. Rugby Częstochowa
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