
Zbrodnia w Borowcach

Jacek Jaworek wciąż 
poszukiwany  
- czy Amerykanie pomogą?

Aby było więcej zieleni

Odbetonujmy  
Plac Biegańskiego!

Wyjątkowy pamiętnik

Miasto Świętej Wieży  
w dobie komunizmu

IX edycja Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie

Te projekty zostały 
wybrane w głosowaniu

Zawody Sportowo-Pożarnicze

Triumf OSP Rudnik Wielki  
w klasyfikacji drużynowej

Muzeum Częstochowskie zaprasza

Wstęp dla seniorów  
za symboliczną opłatą

www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu  
Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 115 (1526)
Nr ISSN 22 99 4440 PIĄTEK-NIEDZIELA, 30 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2022

zd
j. 

fr
ee

pi
k

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie od-
biorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.  

To tzw. Tarcza Solidarnościowa, która zakłada zamrożenie ceny prądu w 2023 roku na poziomie  
z 2022 roku. Gwarantowana cena będzie obowiązywać do progu 2 tys. kWh rocznie dla wszyst-

kich gospodarstw domowych, do 2,6 tys. kWh rocznie dla rodzin z osobami z niepełnosprawnymi 
i 3 tys. kWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Rząd zamrozi ceny energii elektrycznej

Zapłacisz za prąd 
tyle samo, 
co w 2022 roku?

Po przekroczeniu zużycia tych 
limitów, każda kolejna zużyta 
kWh będzie rozliczana według 
cen i  stawek opłat, które obo-
wiązywać będą w taryfie danego 
przedsiębiorstwa z  2023 roku 
lub w  przypadku ofert wolno-
rynkowych – według cen zawar-

tych w  umowie ze sprzedawcą. 
- Chcemy zamrozić rachunki za 
energię elektryczną do limitu  
2 tys. kWh. Na takim rozwiązaniu 
skorzysta każda polska rodzina 
– również ta, która zużywa np. 
2,7 kWh rocznie. Więcej zapła-
cimy wyłącznie za nadwyżkę  

– czyli powyżej 2 tys. kWh lub  
2,6 tys. czy 3 tys. kWh w  przy-
padku odpowiednio gospodarstw 
z  osobami z  niepełnosprawno-
ściami czy rodziny z  Kartą Dużej 
Rodziny oraz rolników – podkreśla 
minister klimatu i środowiska.

 ■ Czytaj dalej na stronie 3
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Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Często-
c h o w y  J o l a n t a 
Urbańska złożyła for-
malny wniosek do 
władz samorządu 
o  „odbetonowanie” 
placu Biegańskiego. 
Wszyscy wiemy, że to 
centralne miejsce 
w  Częstochowie, od lat 
żartobliwie nazywane 
przez mieszkańców 
placem defilad. Decyzja 
o  tym, czy projekt ten 
zostanie zrealizowany 
zapadnie jeszcze w tym 
roku. Na profilu „Odbe-
tonować Biegana”, 
który znajdziemy na 
Facebooku, możemy 
zadeklarować swoje po-
parcie dla tego właśnie 
projektu. Od października 
wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta zapowiada również 
zbieranie podpisów poparcia 
tej inicjatywy.

– To nie jest mój autorski po-
mysł, aby odbetonować plac Bie-
gańskiego, a  jedynie realizacja 
tego, czego chcą częstochowianie. 
To jest centralne miejsce Czę-
stochowy, ale niestety, służy je-
dynie odświętnym uroczystościom 
lub eventom. Bardziej zaziele-
niony i  przyjazny mógłby służyć 
mieszkańcom codziennie. Został 
wprawdzie w  ostatnim okresie 
wzbogacony o  zieleń w  donicach 
i  dodatkowe ławki, jednak to za 
mało, aby nazwać ten plac przy-
jaznym dla korzystających – pod-
kreśla częstochowska radna. 

Zgodnie z  autorskim pomysłem 
Jolanty Urbańskiej, który konsul-
towała z  ogrodnikami i  architek-
tami, jedna ściana drzew miałaby 
oddzielać Plac Biegańskiego od ulic 
Śląskiej i Kilińskiego, a druga ściana 
drzew od ulicy Dąbrowskiego do 
ulicy Nowowiejskiego. Radna pro-
ponuje, aby zasadzić 12 drzew - po 
6 z  każdej strony. Dodatkowo zna-
lazłyby się tam również ławeczki. 
Drzewa miałyby zostać posadzone 
bezpośrednio w  ziemi, a  nie w  do-
nicach, dlatego konieczne byłoby 
wyrwanie kilku betonowych płyt. 
Jolanta Urbańska ma nawet po-
mysł na konkretny gatunek - ma to 
być platan klonolistny, który sadzi 
się jesienią. W  momencie sadzenia 
drzewa powinny mieć około dwóch 
metrów wysokości. Jeśli są przy-
cinane, to nie rosną w  górę, ale 
rozrastają się na szerokość. Cena 
jednego drzewa waha się w grani-
cach od 500 do 700 zł. Oczywiście 

konieczne byłoby też zastosowanie 
odpowiedniego systemu nawad-
niania. Koszt takiej pielęgnacji dla 
jednego drzewa to około 12 tysięcy 
złotych. Zalet tego projektu jest 
wiele, drzewa wytwarzać będą tlen 
i  wyciszą uliczny hałas, a  poza tym 
stanowić będą naturalną ochronę 
przed spalinami. Drzewa rzucając 
cień obniżą temperaturę, dadzą 
schronienie przed słońcem osobom 
przebywającym na placu. Miejsca 
w dalszym ciągu będzie sporo, więc 
wciąż będzie można organizować 
tam koncerty, festyny, czy innego 
typu wydarzenia. - Musiałam w tym 
projekcie uwzględnić różne rzeczy, 
np. że nie można zasłonić takich bu-
dynków jak ratusz czy pomnik. To 
jest plac, na którym odbywają się 
różne uroczystości, więc musi być 
zachowany ciąg pieszy, nie tylko ze 
względu na mieszkańców Często-
chowy, ale i licznie przybywających 
do naszego miasta pielgrzymów. 
Oczywiście cały projekt nie mu-
siałby zostać w  całości sfinanso-
wany z  budżetu miasta. Można 
byłoby poszukać sponsorów. Być 
może udałoby się też zdobyć do-
finansowanie z  Unii Europejskiej 
– podsumowuje częstochowska 
radna. Główny cel, jaki przyświeca 
radnej to aby Plac Biegańskiego 
się stał miejscem nie tylko imprez 
miejskich, ale też miejscem, gdzie 
częstochowianie i  turyści mogą 
odpocząć. Jeżeli Państwo uznacie, 
że chcecie poprzeć ten projekt lub 
mieć swoje drzewa na Placu Biegań-
skiego - wystarczy skontaktować 
się z  radną Jolantą Urbańską lub 
wejść na Facebooka „Obetonować 
Biegana” i poprzeć ten wniosek.

 ■ Teresa Szajer

aktualności

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

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Aby było więcej zieleni

Odbetonujmy Plac Biegańskiego!
Zbrodnia w Borowcach

Jacek Jaworek wciąż 
poszukiwany - czy 
Amerykanie pomogą?
Prokuratura Okręgowa w  Częstochowie wystąpiła do 
Prokuratury Regionalnej w  Katowicach o  przedłużenie 
śledztwa w  sprawie Jacka Jaworka o  kolejne trzy mie-
siące. Trwa bowiem procedura uzyskania od prokuratury 
amerykańskiej dodatkowych informacji dotyczącej lo-
gowania się telefonu podejrzanego.

Przypomnijmy, że Jacek Jaworek podejrzany jest o  zamor-
dowanie swojego brata, jego żony i  ich 17-letniego syna. 
W  znalezieniu mężczyzny nie pomogła nawet czerwona 
nota Interpolu, która oznacza, że jest poszukiwany na całym 
świecie. Za wskazanie miejsca jego pobytu wyznaczona zo-
stała nagroda w wysokości 20 tys. zł. Wciąż nie wiadomo, czy 
żyje, gdzie się ukrywa i jakie są jego losy.

– Zwróciliśmy się do prokuratury w  Stanach Zjednoczo-
nych, by pomogli w  uzyskaniu od globalnej firmy interne-
towej danych teleinformatycznych osoby posługującej się 
pewnym adresem poczty elektronicznej. To jednak zawsze 
trwa - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

Mimo że do zbrodni doszło w  lipcu ubiegłego roku, każdy 
doskonale pamięta rzeź w  Borowcach pod Częstochową. 
Ta makabryczna zbrodnia wstrząsnęła całą Polską. Jednak 
mimo intensywnych wysiłków policji, nadal pozostaje ona 
dla wszystkich zagadką. Jacek Jaworek wciąż jest poszu-
kiwany przez policję - wystosowano nawet list gończy, ale 
w dalszym ciągu nie udało się trafić na jego ślad. Prawdopo-
dobną przyczyną tej tragedii były nieuregulowane sprawy 
spadkowe w rodzinie. Mogło dojść do kłótni o niepodzielony 
majątek po rodzicach między dwoma braćmi - 44-letnim 
Januszem, a  53-letnim Jackiem. Starszy z  braci zanim 
wrócił do rodzinnego domu, pracował poza granicami kraju  
- w  Szwajcarii, Austrii, Włoszech. Obecnie dom w  Borow-
cach stoi pusty. Drugi z synów zamordowanego małżeństwa, 
14 -letni Gianni zdołał uratować się przed śmiercią, ucie-
kając przez okno - już dawno nie mieszka w  rodzinnej wsi.  
Z  informacji prokuratury wynika, że po przeprowadzeniu 
pewnych czynności, zaszła konieczność przeprowadzenia 
przesłuchań uzupełniających członków rodziny. Wszyscy 
mają nadzieję, że zagadka tej zbrodni wreszcie zostanie roz-
wiązana.

 ■ Teresa Szajer

Na zdjęciu:
Jolanta Urbańska

Śledztwo trwa

Podejrzany o zabójstwo matki i córki 
skierowany na badania seksuologiczne
Śledztwo w  spawie zabójstwa 
45-letniej Aleksandry Wie-
czorek i  jej 15-letniej córki 
Oliwii z  pewnością się prze-
dłuży. W dalszym ciągu trwają 
czynności związane w  wyda-
niem opinii o  stanie zdrowia 
psychicznego Krzysztofa R. 
Podejrzany został skierowany 
na kolejne badania – tym 
razem seksuologiczne w  celu 
ustalenia ewentualnych zabu-
rzeń seksualnych.

Przypomnijmy, że Aleksandra 
Wieczorek i  jej córka Oliwia 
zaginęły 10 lutego 2022 roku. 
Według ustaleń śledczych tego 
dnia zostały zamordowane 
przez Krzysztofa R. Ciała kobiet  
poszukiwano przez kilkanaście 
dni, aż w końcu znaleziono je 21 
lutego 2022 roku w  kompleksie 
leśnym w  Romanowie. W  ujaw-

nieniu zwłok pomógł świadek, 
który widział samochód, nale-
żący do pani Aleksandry, gdy ten 
skręcał w  późnych godzinach 
wieczornych do lasu. Sekcje 
zwłok wykazały, że ofiary zo-
stały uduszone, podobnie, jak 
towarzyszący im pies. Proku-
ratura ma uszczegółowić za-
rzuty stawiane Krzysztofowi 
R. po przeprowadzonych bada-
niach. Mężczyźnie postawiono 
już wcześniej zarzut podwój-
nego zabójstwa w  połączeniu 
z  bezprawnym pozbawieniem 
wolności, a  także bezpraw-
nego zamontowania kamery 
w  mieszkaniu zaginionej ko-
biety. Kamera miała zostać za-
montowana w pokoju nastolatki 
podczas remontu mieszkania, 
w  którym miał uczestniczyć 
Krzysztof R. Policja badała 
wcześniej sprawę podszywania 

się mężczyzny pod nastolatkę. 
Wówczas nie postawiono ni-
komu zarzutów. 52-latek od-
mawia składania wyjaśnień 
i  nie przyznaje się do winy, nie 
współpracuje też z  policją. Jak 
poinformował nas prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik pra-
sowy częstochowskiej proku-
ratury, przeprowadzono już 
ambulatoryjne badania psychia-
tryczne podejrzanego i uzyskano 
opinię psychologiczną, jednak 
biegli lekarze złożyli do prokura-
tury wniosek o  przedłożenie do-
datkowej opinii seksuologicznej, 
dotyczącej ewentualnych zabu-
rzeń seksualnych podejrzanego. 
Zamknięcie sprawy przeciąga się 
ze względu na wymagane opinie 
biegłych lekarzy, którzy nie są 
w  stanie bez nich ustalić kwestii 
poczytalności Krzysztofa R.

 ■ Paula Nogaj
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 ■ Ciąg dalszy ze str. 1

- Takie rozwiązanie ma zła-
godzić gwałtowne skoki cen 
energii, wprowadzając jedno-
cześnie zachętę do jej oszczę-
dzania – dodaje szefowa resortu 
Anna Moskwa. Z zamrożenia cen 
energii elektrycznej w  2023 r. 
skorzystać ma prawie 17 mln go-
spodarstw domowych, czyli od-
biorcy tzw. grupy taryfowej G. 
Rząd przeznaczy na nowe roz-
wiązanie ok. 23 mld złotych.

Dodatek elektryczny
Dodatkowym rozwiązaniem, 

które przewiduje przyjęta przez 
Radę Ministrów ustawa, jest do-
datek elektryczny, skierowany 
do gospodarstw domowych, 
które zużywają energię elek-
tryczną do ogrzewania – w  tym 

także wykorzystują pompy 
ciepła. Jednorazowe wsparcie 
ma wynosić 1000 zł, jednak 
w  przypadku rocznego zużycia 
energii elektrycznej ponad  
5 MWh, zostanie on podwyż-
szony do 1500 zł. Podobnie jak 
w  przypadku innych dodatków, 
wprowadzonych przez rząd, wa-
runkiem otrzymania wsparcia 
będzie uzyskanie wpisu lub zgło-
szenie źródła ogrzewania do 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. O  dodatek elek-
tryczny będzie można ubiegać 
się w  gminie, w  swoim miejscu 
zamieszkania.

Rząd zachęca do oszczę-
dzania energii elektrycznej
Rządzący zapowiadają spe-

cjalny upust dla gospodarstw do-
mowych, które ograniczą zużycie 

energii elektrycznej. To rozwią-

zanie ma funkcjonować już od  

1 października. Wartość upustu 

będzie wynosiła 10% całkowi-

tych kosztów zużycia energii 

elektrycznej. Nowe rozwiązania 

mają wejść w  życie z  dniem 

następującym po ogłoszeniu 

ustawy w Dzienniku Ustaw.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Wyjątkowy pamiętnik

Miasto Świętej Wieży  
w dobie komunizmu
Jak wyglądała Często-
chowa w  dobie 
komunizmu? Jak kre-
śliły się jej losy 
w  pierwszych latach 
po wojnie? W  jaki 
sposób powstały 
wyższe częstochow-
skie uczelnie? Jakich 
zmian na przestrzeni 
ostatnich kilku dekad 
przeszło „Miasto pod 
Jasną Górą”? Jeśli je-
steś ciekaw historii 
Częstochowy, sięgnij 
po najnowszą książkę 
Kazimierza Brauna „Moja Czę-
stochowa. Wspomnienia”! Już 
teraz dostępne dzięki  
Wydawnictwu 3DOM – czę-
stochowskiej oficynie, 
mieszczącej się przy ul. Kró-
lewskiej 30a.

Kazimierz Braun snując swoje 
wspomnienia z  młodzieńczych 
lat, jednocześnie przedstawia 
pewien wycinek historii „Miasta 
Świętej Wieży”. Znany reżyser 
w  latach 1946-1953 mieszkał 
bowiem w Częstochowie, uczęsz-
czał do IV Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Henryka Sienkiewicza, 
a jego ojciec w znacznym stopniu 
przyczynił się do rozwoju uczelni 
wyższych w  tym mieście. Autor 
posiada zatem ogromny zasób 
osobistych wspomnień, jak 
i  informacji na temat dziejów 
Częstochowy. W  rozmowie 
z  Krzysztofem Kołacińskim – 
dziennikarzem i  politologiem 
publikującym w  prasie lokalnej 
– odkrywa przed Czytelnikami 
obraz Częstochowy sprzed kilku 
dekad, jednocześnie dzieląc się 
swoimi prywatnymi doświadcze-
niami. Książka pozwala ocenić, 
jak zmieniła się Częstochowa, 
a  także ustalić charakter tych 
zmian i  ich wpływ na rozwój 
miasta.

Ojciec, swą Izbą i  jej różnymi 
agendami, dążył do stworzenia 
z Częstochowy wielkiego „Miasta 
pod Jasną Górą” – ośrodka kultu 
i  pielgrzymek, ośrodka nauki 
i  kultury, wspomaganego przez 
infrastrukturę usług i  handlu, 
zasilanego przez przemysł. 
W  tym samym czasie komu-
niści pragnęli Jasną Górę jakoś 
unieważnić, ograniczyć do niej 
dostęp, na przeróżne sposoby 
utrudniać napływ pielgrzymów 
i  ich poruszanie się po mieście. 
Tak – słyszałem o  groźnym pro-
jekcie: zbudowania rodzaju śluzy 
dopuszczającej, lub nie, na Jasną 
Górę pielgrzymki zdążające do 
niej Alejami.

Ten wyjątkowy pamiętnik 
znanego reżysera, w  którym 
opowiada on o  swoim mieście 
rodzinnym, dedykowany jest nie 
tylko sympatykom Kazimierza 
Brauna, ale także mieszkańcom 
Częstochowy, aby ci mogli zapo-
znać się z historią swojego miasta. 

Książkę „Moja Częstochowa. 
Wspomnienia” znajdą Pań-
stwo w  regularnej sprzedaży na 
stronie Wydawnictwa 3DOM: 
https://3dom.pro/19212-moja-
-czestochowa-wspomnienia-kazi-
mierz-braun-krzysztof-kolacinski.
html

 ■ materiał prasowy

Agencja Fitch obniżyła ratingi 
finansowe dla kilku polskich 
miast – w  tym Częstochowy. 
Ocena uwzględnia skutki re-
formy fiskalnej Polskiego 
Ładu, w  tym także straty sa-
morządów w  podatku PIT. 
Z  analiz wynika, że Często-
chowa za lata 2019-2023 straci 
łącznie ponad 275,1 mln zł 
wpływów z PIT.

W  przypadku Częstochowy 
Fitch obniżył ratingi z „BBB+” do 
„BBB” z  perspektywą stabilną. 
Obniżki dotknęły także takie 
miasta jak Bydgoszcz, Katowice, 
Szczecin i   Ostrów Wielkopolski. 
W  przypadku Białegostoku, To-
runia i  Zabrza dotychczasowe 
ratingi zostały wprawdzie po-
twierdzone, ale z  perspektywą 
negatywną. - Zdaniem Fitch 
podjęte już oraz planowane dzia-
łania podejmowane przez miasta 
w  celu przeciwdziałania konse-
kwencjom tej reformy, skutkują 
obniżkami ich ratingów. Agencja 
stwierdza, że reforma podatkowa 
wpływa negatywnie na dochody 
podatkowe miast, w  szczegól-

ności na dochody samorządów 
z tytułu udziału w podatku docho-
dowym od osób fizycznych (PIT). 
Przewidziane w ustawie o docho-
dach samorządów subwencje, 
które będą wypłacane z  budżetu 
państwa, są niewystarczające, by 
w  pełni skompensować spodzie-
wany spadek dochodów podat-
kowych. Jednocześnie – według 
Fitch - możliwości miast w  kwe-
stii zwiększania dochodów podat-
kowych pozostają niezmiennie 
ograniczone wobec braku dodat-
kowych źródeł dochodów, braku 
podwyższenia udziałów gmin 
w  redystrybucji podatku PIT, jak 
również ze względu na górne li-
mity dla stawek podatków lokal-
nych – wyjaśnia częstochowski 
magistrat, który podobnie jak 
inne samorządy jest zmuszony 
do podjęcia działań zapobiegaw-
czych w  celu przeciwdziałania 
spadkowi dochodów z  tytułu 
udziału w PIT. W tym celu Miasto 
będzie musiało ograniczyć wy-
datki bieżące, choć przy szalejącej 
inflacji jest to niezwykle trudne. 
Zdaniem agencji Fitch samorządy 
będą zmuszone również do ogra-
niczania programów inwesty-

cyjnych ze względu na niedobór 
wykonawców, wysokie ceny 
materiałów, jak i  samych usług 
budowlanych. Ponadto przewi-
dywany jest znaczny spadek bez-
zwrotnych dotacji unijnych, które 
częściowo współfinansowały wy-
datki inwestycyjne.

Ile straci Częstochowa?
Biuro Związku Miast Polskich 

prowadzi stały monitoring zmian 
w  finansach miast, opierając się 
na udostępnianej przez resort 
finansów bazie danych, doku-
mentach samorządowych oraz 
ministerialnych (jak np. ocena 
skutków regulacji - OSR). Dzięki 
temu nalicza, począwszy od r. 
2019, skumulowane ubytki do-
chodów jednostek samorządu 
w  ramach udziału w  PIT, będące 
wynikiem kolejnych zmian praw-
nych. Dla Częstochowy łączny 
ubytek dochodów z  PIT w  latach 
2019-2023 wyniesie 275 mln 
113 tys. 768 zł (na co składa 
się ubytek w  wysokości 371 
mln 154,1 tys. zł pomniejszony 
o  sumę rekompensat w  wyso-
kości 96 mln 40 tys. 326 zł).

 ■ Opr.pn

Rząd zamrozi ceny energii elektrycznej

Zapłacisz za prąd tyle samo, 
co w 2022 roku?

Częstochowa

Ponad 275 mln straty wpływów z PIT

Miejski Zarząd Dróg informuje

Zamknięcie skrzyżowania  
ul. Traugutta, Łódzkiej i Ludowej
Miejski Zarząd Dróg poinfor-
mował, że od 6 października, 
w  związku z  przebudową ulicy 
Traugutta nastąpi zamknięcie 
dla ruchu skrzyżowania ul. 
Traugutta, Łódzkiej i Ludowej - 
informuje Miejski Zarząd Dróg.

Całkowite zamknięcie skrzy-
żowania ulic Traugutta, Łódzkiej 
i  Ludowej dla ruchu drogowego 
będzie obowiązywało od 6 paź-
dziernika (od godz. 8.00) do 9 
października. Zmiana organi-

zacji ruchu jest spowodowana 
pracami związanymi z  wykona-
niem warstwy ścieralnej masy 
asfaltowej. Miejski  Zarząd Dróg 
przeprasza za utrudnienia.

W 2023 r. rząd zablo-
kuje wzrost cen energii 
elektrycznej na poziomie 
z 2022 r. Gwarantowana cena 
energii będzie obowiązywać:

 ■ do 2 tys. kWh rocznie dla 
wszystkich gospodarstw 
domowych,

 ■ do 2,6 tys. kWh rocznie dla 
gospodarstw domowych  
z osobami z niepełno-
sprawnościami,

 ■ do 3 tys. kWh rocznie dla 
rodzin trzy plus – czyli ro-
dzin z Kartą Dużej Rodziny 
oraz rolników.
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Serdecznie podziękowania wszystkim,  
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Śp.

Mieczysława Zbigniewa Hrehorów
Pocztom Sztandarowym Urzędu Miasta Częstochowy, 

Zarządowi Głównemu AZS,  AZS Częstochowa,  
Klubowi seniora AZS, CKS Budowlani,  

Towarzystwu Miłośników Lwowa  i Kresów Południo-Wschodnich 
oraz licznym przyjaciołom i znajomym

Składa Żona z Rodziną

Młodzi ludzie 
uczcili 83. rocznicę 
powstania Szarych 
Szeregów i  Pol-
skiego Państwa 
P o d z i e m n e g o 
w  czynny i  zdrowy 
sposób. 27 wrze-
śnia wzięli udział 
w biegu śladami pa-
mięci, który 
rozpoczął się na 
placu Pamięci Narodowej, 
a  zakończył na placu Bie-
gańskiego.  

Bieg miał na celu nie tylko upa-
miętnienie rocznic powstania 
Szarych Szeregów i  Polskiego 
Państwa Podziemnego, ale też 
promowanie aktywności fizycznej 

i  umysłowej. Wydarzenie miało 
umocnić lokalny patriotyzm i  za-
znajomić młodych ludzi z  miej-
scami w  naszym mieście, które 
mają związek z  polską historią. 
- Bieg wystartował na pl. Pamięci 
Narodowej – po rejestracji li-
czących od 3 do 10 osób patroli, 
uczestniczki i  uczestnicy biegu 
złożyli kwiaty pod tamtejszym 

pomnikiem. W  biegu mogły star-
tować dwie kategorie uczest-
ników – „Zuchy i  Harcerze” (była 
to kategoria dla klas 4-8 szkół 
podstawowych) oraz „Harcerze 
Starsi i  Wędrownicy” (szkoły po-
nadpodstawowe). Każdy patrol 
miał pełnoletniego opiekuna lub 
opiekunkę. W biegu uczestniczyła 
nie tylko młodzież z Częstochowy, 
ale i  litewskiego Wilna i  łotew-
skiego Rezekne – delegacje z tych 
ośrodków przyjechały do naszego 
miasta w  związku z  inauguracją 
finansowanego z unijnego grantu, 
międzynarodowego projektu 
,,Przeszłość buduje przyszłość – 
Sąsiedzi równych szans” - podsu-
mowuje częstochowski magistrat. 
W  ramach biegu uczestnicy od-
wiedzili Skwer Solidarności, Park 
Staszica, Park 3-go maja, Skwer 
dh. Zygmunta Łęskiego, Skwer 
Sokołów, IV LO im. Sienkiewicza 
oraz al. Sienkiewicza. Wydarzenie 
było organizowane przez Hufiec 
ZHP Częstochowa, Wydział Edu-
kacji Urzędu Miasta oraz Szkołę 
Podstawową nr 52 im. Małego 
Powstańca.

Generał Stanisław Maczek był 
twórcą 1. Dywizji Pancernej, 
a  przez pewien czas związany 
był również z  Częstochową 
jako dowódca 7. Dywizji Pie-
choty. W  ubiegłym tygodniu 
odbyła się uroczystość, mająca 
na celu upamiętnienie tej wiel-
kiej postaci. Przy al. NMP 47 
możemy teraz oglądać tablicę, 
poświęconą generałowi Macz-
kowi.

Inicjatywa upamiętnienia 
pobytu generała Stanisława 
Maczka w  Częstochowie wyszła 
od mieszkanki naszego miasta 
– córki jednego z  żołnierzy 1. 
Polskiej Dywizji Pancernej. Or-
ganizacją wydarzenia zajęła się 
Federacja Organizacji Polskich 
Pancerniaków oraz Urząd do 
Spraw Kombatantów i  Osób Re-
presjonowanych. Uroczystości 

rozpoczęły się przed południem 
na Jasnej Górze, następnie miał 
miejsce przemarsz uczestników 
wydarzenia przez III Aleję pod 
dawną siedzibę dowództwa 7. 
Dywizji Piechoty. Przy zabyt-
kowej kamienicy dokonano 
odsłonięcia tablicy,  podczas 
którego obecny był ze strony 
miejskiego samorządu zastępca 
prezydenta Ryszard Stefaniak. 
Wydarzeniem towarzyszącym 

uroczystościom była konfe-
rencja w  Ratuszu, przybliżająca 
szerszemu gronu zainteresowa-
nych historię zarówno postaci 
generała, jak i  częstochowskiej 
jednostki. Uroczystość została 
objęta patronatem Prezydenta 
Miasta Częstochowy, Muzeum 
Częstochowskiego, katowickiego 
oddziału IPN oraz 11. Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej.

Bieg śladami pamięci

Z placu Pamięci Narodowej  
na plac Biegańskiego

Uroczyste odsłonięcie tablicy

Upamiętniono gen. Stanisława Maczka
Wyjątkowy jubileusz

160-lecie IV Liceum 
Ogólnokształcące  
im. Henryka Sienkiewicza

IV Liceum Ogólnokształcące 
jest znane nie tylko dlatego, że 
śpiewał o  nim Muniek Stasz-
czyk. To najstarsze 
częstochowskie liceum, które 
świętowało w  minioną sobotę 
160-lecie swojego istnienia.

Z  samego rana delegacje ab-
solwentów na czele z  dyrektor 
Jadwigą Sipą złożyły kwiaty pod 
pomnikiem patrona szkoły oraz 
tablicami pamiątkowymi i  po-
sągami byłych nauczycieli i  ab-
solwentów. Wiązanki kwiatów 
złożyli również senator Wojciech 
Konieczny i  radna Małgorzata 
Iżyńska. W  ramach uroczystości 
jubileuszowych odbyła się spe-

cjalna akademia, w  której udział 
wzięli parlamentarzyści, władze 
miasta, radni, przedstawiciele 
kuratorium i  nauczycielskich 
związków, dyrektorzy innych li-
ceów, nauczyciele-emeryci oraz 
absolwenci. Zaproszeni goście 
mogli zwiedzać szkolne muzeum, 
spotkać się z  gronem pedago-
gicznym i  powspominać, oglą-
dając wystawy fotograficzne na 
korytarzach. Uczniowie przygo-
towali również artystyczną część 
wydarzenia, którą był występ 
muzyczny zatytułowany „Śla-
dami twórczości Henryka Sien-
kiewicza”. Wieczorem odbył się 
ponadto Bal Absolwentów.

Barysznikow i  Romero to dwa 
nowe wierzchowce często-
chowskiego policyjnego 
ogniwa konnego. Już wkrótce 
mają rozpocząć szkolenie, 
które przygotuje ich do ate-
stacji I  stopnia, aby mogły 
wyruszyć ze swoimi opieku-
nami w patrol.

– Koń policyjny powinien 
charakteryzować się przede 
wszystkim dużym spokojem 
i  opanowaniem. Nie powinien 
nerwowo reagować na odgłosy 
wystrzałów, ujadanie psów czy 
głośne zachowania tłumu. Dla-
tego też konieczne będzie jeszcze 
przygotowanie ich do służby 

w  Policji. Przygotowanie nowych 
koni do wykonywania zadań prze-
widzianych dla patroli konnych 
to niełatwe zadanie nie tylko dla 
jeźdźca, ale przede wszystkim 
dla zwierzęcia. Podczas specjali-
stycznego szkolenia uczą się ufać 
jeźdźcom i budują swoją pewność 
siebie. Dopiero po jego ukoń-
czeniu, będą pomagały w  patro-
lowaniu oraz przy zabezpieczaniu 
i  utrzymywaniu porządku na im-
prezach masowych – wyjaśnia 
Komenda Miejska Policji w  Czę-
stochowie. Opiekunami koni zo-
stali starszy sierżant Arkadiusz 
Cierpiał oraz starszy sierżant Ka-
tarzyna Lewińska – Stępniewska.

Barysznikow i Romero

W szeregi częstochowskiej 
policji wstąpili dwaj 
wyjątkowi funkcjonariusze

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

zdj. KMP  Częstochowa

zdj. UM Cz-wa

zdj. UM Cz-wa
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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!

• Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej 

• Logopedia 
• Neurologopedia 
• Administracja publiczna 
• Ochrona danych osobowych 
• Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa 
• Zarządzanie placówką oświatową 
• Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
• Ochrona wolności i praw jednostki

Czekamy na Ciebie!
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Rośnie wycena świadczeń

250 mln zł więcej na pediatrię
Dla pań w wieku 50-69 lat

Kolejna szansa na bezpłatną 
mammografięNakład na opiekę nad noworod-

kami ma wzrosnąć aż o  250 mln 
złotych rocznie ze względu na to, że 
od 1 października wzrośnie wycena 
świadczeń w  neonatologii. Mini-
sterstwo Zdrowia i  Narodowy 
Fundusz Zdrowia poszerzą ponadto 
listę unikalnych świadczeń wysoko-
specjalistycznych, które są lepiej 
płatne. Szef resortu zdrowia zwrócił 
się do prezesa Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych i  Taryfikacji 
o pilną retaryfikację całej pediatrii.

– Nowe taryfy w  neonatologii, które 
zaczną obowiązywać z  początkiem paź-
dziernika oznaczają wzrost nakładów na 
opiekę nad noworodkami aż o 250 mln zł 
rocznie. Jest to gwarancja podniesienia 
standardu opieki na oddziałach neona-
tologicznych. Z  kolei poszerzenie listy 
unikalnych świadczeń wysokospecjali-
stycznych objętych specjalnym wskaźni-
kiem podnoszącym ich wycenę, oznacza 
wzrost nakładów na te świadczenia o  20 
proc. Te świadczenia to m.in. operacje 
naprawcze zatoki moczowo-płciowej, 
czy przezskórny przezwątrobowy drenaż 
żółci – czytamy w  komunikacie Minister-
stwa  Zdrowia. Zmiany nastąpią rów-
nież w  długotrwałej opiece nad chorymi 
dziećmi. Już od 1 stycznia przyszłego  
roku każda hospitalizacja przekraczająca 

30 dni będzie płatna na bieżąco, nie zaś 
dopiero po wypisaniu małego pacjenta 
do domu. Ma to poprawić płynność wy-
sokospecjalistycznych ośrodków, które 
zajmują się długotrwałą i  kompleksową 
opieką nad dziećmi. - Pediatria podobnie 
jak psychiatria dziecięca to dla nas 
obecnie priorytet. Obie dziedziny me-
dycyny są niezwykle ważne po okresie 
pandemii, która szczególnie dotknęła 
nasze dzieci, zarówno od strony stricte 
fizycznej, jak i  psychicznej. Z  tego też 
względu systematycznie podnosimy 
nakłady na leczenie dzieci i  nadal bę-
dziemy je podnosić – zapowiedział mini-
ster zdrowia dr Adam Niedzielski, który 
zwrócił się na początku września do pre-
zesa AOTMiT o  jak najpilniejszą retary-
fikację całej pediatrii. Te wzrosty wycen 
w  pediatrii nie są nowością. W  kwietniu 
MZ i  NFZ zwiększyły ceny za tzw. jeden 
punkt w  pediatrii o  4,5 proc. z  1,08 zł 
do 1,13 zł. Zdecydowany wzrost ceny 
jednego punktu nastąpił natomiast od  
1 lipca - aż o 37 proc. z 1,13 zł do 1,59 zł. 
W  wyniku tych działań płatność NFZ za 
hospitalizację małego pacjenta związaną 
np. z  chorobami górnego odcinka dróg 
oddechowych jest wyceniona na 2 332 zł 
w  stosunku do 1 636 zł na koniec marca. 
Płatność za leczenie infekcji dolnego od-
cinka dróg oddechowych (zapalenie płuc) 
to obecnie 5 397 zł, a  do lipca było to  
3 772 zł.

W  Częstochowie po raz kolejny po-
jawi się mammobus. Bezpłatne 
badania odbędą się 8 i  10 paździer-
nika. Skorzystać z  nich będą mogły 
kobiety w  wieku 50-69 lat. Realiza-
torem jest LUXMED.

Rak piersi to jeden z czołowych zabójców 
kobiet w  Polsce. W  początkowym okresie 
nie daje on żadnych objawów, ale wcześnie 
wykryty jest uleczalny. Dlatego tak ważne 
jest, aby kobiety poddawały się regularnym 
badaniom mammograficznym, które po-
zwalają wykryć nawet najmniejsze zmiany. 
Rak piersi to najczęściej występujący no-
wotwór złośliwy u  kobiet. Stanowi około 
23% wszystkich zachorowań wśród nowo-
tworów i jest przyczyną około 14% zgonów. 
Ryzyko zachorowania znacznie wzrasta po 
50 roku życia. Spośród wielu czynników 
rakotwórczych coraz częściej wskazuje się 
na uwarunkowania genetyczne. W  Polsce 
około 10% przypadków raka piersi wystę-
puje u  kobiet z  mutacją w  obrębie genów, 
najczęściej w  BRCA 1. Najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na skuteczność 
leczenia jest wykrycie nowotworu w  jak 
najwcześniejszym stadium rozwoju. Ba-
dania kliniczne wykazały, że w  grupie ko-
biet w wieku 50–69 lat, które wykonywały 
badania mammograficzne co rok lub co 
2 lata, zmniejszyła się umieralności o  25 
– 30%! A  więc warto badać się systema-
tycznie i nie dopuścić do rozwoju choroby.

Założenia programu
Do bezpłatnego badania są uprawnione 

kobiety w  wieku 50-69 lat, które są ubez-
pieczone, nie są leczone z  powodu raka 
piersi, a także:

• nie miały wykonanej mammografii w  ra-
mach programu w  ciągu ostatnich 24 
miesięcy,

• lub są w  grupie ryzyka i  w  roku poprze-
dzającym otrzymały pisemne wskazanie 
do wykonania ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna 
LUX MED będzie do dyspozycji Pań przy 
markecie Auchan, przy ul. Focha Ferdy-
nanda 7/15.
• 8 października od godz. 10.00 do 16.00
• 10 października od godz. 11.00 do 17.00

Luxmed prosi o  wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 666 24 44 lub poprzez stronę 
internetową. W  celu weryfikacji upraw-
nień do badania przed połączeniem te-
lefonicznym należy przygotować dowód 
osobisty. Na badanie należy zabrać ze sobą 
zdjęcia z  poprzednich mammografii oraz 
stawić się w  wyznaczonym czasie w  ma-
seczce ochronnej.

Badanie jest realizowane w  ramach Po-
pulacyjnego Programu Wczesnego Wykry-
wania Raka bez skierowania lekarskiego. 
Więcej informacji znajduje na stronie 
www.mammo.pl.

 ■ Opracowanie: Paula Nogaj
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W ramach IX edycji Budżetu Obywatel-
skiego do realizacji wybrano takie 
zadania jak m.in. pomoc bezdomnym 
zwierzętom z  częstochowskiego schro-
niska, doposażenie i  zakup nowych 
książek dla Biblioteki Publicznej i  bu-
dowę boiska wielofunkcyjnego na 
Rakowie – to najwyżej punktowane 
projekty z  kategorii zadań ogólnomiej-
skich, wybranych do realizacji 
w tegorocznym głosowaniu.

Frekwencja w  tym roku wyniosła 9,68 proc., 
co oznacza, że zagłosowało 19 957 osób. Naj-
bardziej aktywni byli mieszkańcy Kiedrzyna 
- frekwencja wyniosła tam 19,66 proc., czego 
efektem jest otrzymanie dodatkowych środków 
pozostałych z  innych dzielnic oraz puli ogólno-
miejskiej w  wysokości 50 418 zł. Ze statystyki 
wynika, że najwięcej głosów oddano na projekty, 
które ogólnie można nazwać ekologicznymi.  

18 proc. głosów otrzymały zadania związane 
z  budową parkletów, parków, zazielenieniem 
i  sadzeniem drzew, a  21 proc. projekty zwią-
zane z  pomocą zwierzakom. Na drugim miejscu 
jest infrastruktura – 21 proc. i kultura – 8 proc. 
wydarzenia (festiwale, koncerty, spotkania), 
a  11 proc. biblioteki – podsumowała kierow-
niczka Referatu Dialogu i  Praw Człowieka UM 
Częstochowy. Tegoroczne głosowanie odbyło 
się w  dniach 7-14 września, a  uprawnione do 
głosowania były wszystkie osoby mieszkające 
na terenie Częstochowy. Wybieraliśmy spośród 
455 zadań, na które składało się 79 ogólnomiej-
skich i 376 dzielnicowych. Do realizacji wybrano 
155 projektów zadań: 7 ogólnomiejskich i  148 
dzielnicowych. W  ramach 9. edycji Budżetu 
Obywatelskiego w  Częstochowie mieszkanki 
i  mieszkańcy miasta mieli do rozdysponowania 
9,5 mln złotych.

 ■ Paula Nogaj

Dostępna pula Frekwencja 
w głosowaniu

ogólnomiejskie 2 367 122 zł

Błeszno 327 886 zł 12,53 %

Częstochówka-Parkitka 298 521 zł 7,33 %

Dźbów 378 030 zł 12,13 %

Gnaszyn-Kawodrza 240 607 zł 10,85 %

Grabówka 248 709 zł 10,16 %

Kiedrzyn 192 819 zł + 50 418 zł 
= 241 80 zł

19,66%

Lisiniec 360 429 zł 11,64 %

Mirów 271 971 zł 9,77 %

Ostatni Grosz 221 786 zł 6,96 %

Podjasnogórska 139 902 zł 5,52 %

Północ 658 186 zł 10,82 %

Raków 460 049 zł 8,73 %

Stare Miasto 257 624 zł 10,57 %

Stradom 440 534 zł 7,73 %

Śródmieście 333 837 zł 5,33 %

Trzech Wieszczów 245 644 zł 7,6 %

Tysiąclecie 621 332 zł 9,53 %

Wrzosowiak 546 103 zł 8,53 %

Wyczerpy-Aniołów 423 621 zł 16,09 %

Zawodzie-Dąbie 433 779 zł 13,85 %

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 4. Pomagamy bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego 
Schroniska

260 000,00 zł 23793

2. 385. Książki i doposażenie dla Biblioteki  
Publicznej w Częstochowie

590 000,00 zł 17806

3. 54. „Budowa Boiska Wielofunkcyjnego  
na Rakowie”

1 183 000,00 zł 12416

5. 107. Kolorowe dzieciństwo - plac zabaw na Dąbiu 280 000,00 zł 7987

14. 369. Sala Fitness i Jogi w V LO im. A. Mickiewicza 40 000,00 zł 3295

23. 563. Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na 
terenie miasta

10 000,00 zł 2231

61. 100. Zniczodzielnia- 2 życie dla zniczy 4 000,00 zł 320

ZADANIA DZIELNICOWE - CZĘSTOCHÓWKA - PARKITKA

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 431. Zielone patio przy SP 38 ul. Sikorskiego 60 000,00 zł 804

2. 341. Rewitalizacja parku na Parkitce 2.0 - do-
posażenie parku w leżaki, piłkarzyki, szachy, 
fontanna, nowe drzewa oraz odmalowanie 
domku

130 000,00 zł 587

3. 434. Zakup nowości wydawniczych i dopo-
sażenie Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w 
Częstochowie

25 000,00 zł 566

9. 691. Kastracja i sterylizacja kotów wolnoży-
jących

5 000,00 zł 287

10. 417. Festiwal - Koncerty na Parkitce! 49 900,00 zł 278

13. 355. Poprawa, wycinka chorego, obumarłego 
drzewostanu i dosadzenie nowego,na Pasażu 
Stasieckiego, na Parkitce.

26 000,00 zł 170

27. 586. Ogólnodostępne treningi rugby dla 
dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha!

2 100,00 zł 20

ZADANIA DZIELNICOWE - GNASZYN - KAWODRZA

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 285. Budowa oświetlenia na ulicy Zbawi-
ciela w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza

87 000,00 zł 1271

2. 418. Zakup nowości wydawniczych dla Filii 
nr 21 Biblioteki Publicznej w Częstochowie

10 000,00 zł 969

4. 556. Zapewnienie dostępności budynku 
Szkoły Podstawowej nr 46 im. S.Żerom-
skiego w Częstochowie osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami

120 000,00 zł 628

8. 694. Kastracja i sterylizacja kotów wolno-
żyjących

5 000,00 zł 200

9. 448. Darmowa sterylizacja i kastracja psów 
i kotów posiadających właścicieli w dziel-
nicy Gnaszyn-Kawodrza

6 500,00 zł 160

11. 163. Częstochowa na zielonym szlaku 4 250,00 zł 95

13. 588. Ogólnodostępne treningi rugby 
dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i 
ducha!

2 100,00 zł 40

14. 606. Ogólnodostępne treningi futbolu 
amerykańskiego dla młodzieży i dorosłych

2 300,00 zł 5

Sprawdźcie - IX edycja Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie

Te projekty zostały wybrane w głosowaniu

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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ZADANIA DZIELNICOWE - GRABÓWKA

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 510. NOWOCZESNY ,SENSO-
RYCZNY PLAC ZABAW W MIEJ-
SKIM PRZEDSZKOLU NR 32 W 
CZĘSTOCHOWIE

124 353,00 zł 1573

2. 367. Szkoła z kulturą - usłyszmy się, 
zobaczmy się w SP 29!

121 720,00 zł 989

10. 605. Ogólnodostępne treningi fut-
bolu amerykańskiego dla młodzieży 
i dorosłych

2 300,00 zł 11

ZADANIA DZIELNICOWE - LISINIEC

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 345. Dywanik asfaltowy na ul. Cho-
chołowskiej (od ul. Muszyńskiej do 
ul. Ostrowskiej)

325 000,00 zł 1895

9. 344. Siatka piłkochwyt na boisko 
sportowe przy SP13

2 500,00 zł 446

12. 411. Defibrylator oraz kurs pierw-
szej pomocy w Parku Lisiniec

9 000,00 zł 350

13. 699. Kastracja i sterylizacja kotów 
wolnożyjących

5 000,00 zł 293

14. 166. Częstochowa na zielonym 
szlaku

4 250,00 zł 277

16. 453. Darmowa sterylizacja i ka-
stracja psów i kotów posiadających 
właścicieli w dzielnicy Lisiniec

6 500,00 zł 244

18. 511. Ogólnodostępne treningi fut-
bolu amerykańskiego flagowego dla 
młodzieży i dorosłych.

2 300,00 zł 56

19. 589. Ogólnodostępne treningi 
rugby dla dzieci i młodzieży - rozwi-
jamy ciało i ducha!

2 100,00 zł 25

ZADANIA DZIELNICOWE - OSTATNI GROSZ

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 277. Zakup książek oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblio-
teki Publicznej

21 500,00 zł 1542

3. 649. Boisko otwarte dla wszystkich. Rewitalizacja istnie-
jącego obiektu oraz budowa chodnika umożliwiającego 
przejście od ul. Górskiej do płyty boiska.

50 000,00 zł 452

4. 187. Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa 
Bardowskiego 27B

110 000,00 zł 363

8. 395. posadzenie żywopłotu wokół parkingu przy ul. 
Szczytowej 23

20 000,00 zł 234

9. 456. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posia-
dających właścicieli w dzielnicy Ostatni Grosz

6 500,00 zł 220

10. 560. Domki dla kotów wolnożyjących w dzielnicy Ostatni 
Grosz

2 400,00 zł 192

11. 701. Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących 5 000,00 zł 164

13. 168. Częstochowa na zielonym szlaku 4 250,00 zł 95

13. 207. Jeden metr kwadratowy chodnika przy ulicy Równo-
ległej

1 020,00 zł 95

15. 242. ozdobne różowo kwitnące drzewko przy Alei Nie-
podległości

850,00 zł 78

ZADANIA DZIELNICOWE - TRZECH WIESZCZÓW

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 269. Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. 
Krasińskiego 4

21 000,00 zł 2452

2. 597. Edukacyjny Ogródek Przedszkolny przy Miejskim 
Przedszkolu nr. 27 w Częstochowie

19 000,00 zł 716

4. 413. Festiwal - Koncerty na Trzech Wieszczów! 49 900,00 zł 570

5. 250. Dodatkowe drzewa w promenadzie śródmiejskiej 25 500,00 zł 474

6. 177. Częstochowa na zielonym szlaku 4 250,00 zł 317

7. 708. Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących 5 000,00 zł 258

8. 252. Remont boiska do koszykóki na skwerze Sybiraków, 120 000,00 zł 231

ZADANIA DZIELNICOWE - PODJASNOGÓRSKA

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 442. Zielone patio i nasadzenia przy 
ZSP 5 ul. Św. Barbary

65 000,00 zł 532

2. 493. Zakup nowości wydawniczych 
i doposażenie Filii nr 4 Biblioteki 
Publicznej w Częstochowie

30 000,00 zł 457

4. 362. Ustawienie stacji naprawy 
rowerów w parku Lisiniec

10 000,00 zł 79

5. 459. Darmowa sterylizacja i ka-
stracja psów i kotów posiadających 
właścicieli w dzielnicy Podjasno-
górska

6 500,00 zł 68

6. 702. Kastracja i sterylizacja kotów 
wolnożyjących

5 000,00 zł 65

8. 169. Częstochowa na zielonym 
szlaku

4 250,00 zł 52

9. 590. Ogólnodostępne treningi 
rugby dla dzieci i młodzieży - rozwi-
jamy ciało i ducha!

2 100,00 zł 40

11. 521. Zakup nowości wydawniczych 
dla biblioteki nr 4

5 000,00 zł 24

12. 610. Ogólnodostępne treningi fut-
bolu amerykańskiego dla młodzieży 
i dorosłych

2 300,00 zł 4

ZADANIA DZIELNICOWE - KIEDRZYN

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 151. Chodnik na Młodości 192 000,00 zł 1670

2. 287. Wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 31 w urzą-
dzenia multimedialne.

47 500,00 zł 1291

14. 613. Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego 
dla młodzieży i dorosłych

2 300,00 zł 8

ZADANIA DZIELNICOWE - MIRÓW

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 139. Połączenie pieszo - rowerowo nad Wartą z ulicą 
Mączną

120 000,00 zł 502

2. 684. Peron autobusowy ul. Morenowa 60 000,00 zł 416

3. 683. Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów 25 000,00 zł 390

4. 685. Budowa peronu przystankowego ul.Turystyczna / 
ul.Prędziszów

60 000,00 zł 275

8. 700. Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących 5 000,00 zł 76
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ZADANIA DZIELNICOWE - RAKÓW

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 267. Street workout na Rakowie 330 000,00 zł 4656

2. 406. RAKÓW CZYTA 60 000,00 zł 2748

3. 283. Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy 
Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. 
Fredry

42 000,00 zł 1650

9. 704. Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących 5 000,00 zł 523

10. 559. Domki dla kotów wolnożyjących w dzielnicy 
Raków

2 400,00 zł 498

12. 461. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów 
posiadających właścicieli w dzielnicy Raków

6 500,00 zł 422

13. 173. Częstochowa na zielonym szlaku 4 250,00 zł 411

15. 615. Zakup mangi dla Biblioteki 3 000,00 zł 195

19. 515. Ogólnodostępne treningi futbolu amerykań-
skiego dla młodzieży i dorosłych.

2 300,00 zł 62

ZADANIA DZIELNICOWE - STRADOM

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 429. Zielona strefa relaksu przy SP 21 i KS Stradom 55 000,00 zł 1284

2. 94. Stradomski Park Linowy 250 000,00 zł 1195

3. 525. Multimedialna pracownia językowa z elemen-
tami programowania robotów w języku angielskim

96 600,00 zł 1172

7. 412. Zakup nowości wydawniczych oraz doposa-
żenie dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Często-
chowie

11 000,00 zł 481

10. 466. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów 
posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom

6 500,00 zł 345

12. 706. Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących 5 000,00 zł 318

15. 624. Ławka zakochanych pod Stradomskim wia-
duktem

6 000,00 zł 113

17. 175. Częstochowa na zielonym szlaku 4 250,00 zł 83

19. 513. Ogólnodostępne treningi futbolu amerykań-
skiego flagowego dla młodzieży i dorosłych

2 300,00 zł 51

22. 626. Konkurs „ The Voice od Stradom” 600,00 zł 3

ZADANIA DZIELNICOWE - ŚRÓDMIEŚCIE

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 600. Spotkajmy się w bibliotece 80 000,00 zł 1079

2. 176. Częstochowa na zielonym szlaku 4 250,00 zł 634

3. 438. Drzewa, parklet i zieleń przy SP 39 ul. Koper-
nika

80 000,00 zł 631

5. 435. Krzewy i zieleń przy SP 14 ul. Waszyngtona 50 000,00 zł 606

6. 424. Festiwal- Koncerty na Bieganie! 49 900,00 zł 506

7. 707. Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących 5 000,00 zł 430

8. 467. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów 
posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście

6 500,00 zł 403

9. 741. Zakup urządzenia AED dla RESCUE TEAM 6 800,00 zł 329

11. 737. Aleje tu się dzieje - AED w alejach szaleje ! 26 100,00 zł 272

12. 479. Kino na Leżakach na Placu Biegańskiego! 18 000,00 zł 193

15. 611. Ogólnodostępne treningi futbolu amerykań-
skiego dla młodzieży i dorosłych

2 300,00 zł 39

ZADANIA DZIELNICOWE - TYSIĄCLECIE

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 547. Modernizacja pracowni komputerowej - 
„Jedynka w chmurze”.

186 350,00 zł 5858

2. 487. Biblioteka miejscem spotkań 50 000,00 zł 1888

3. 630. Wielozadaniowa sala językowa 157 900,00 zł 1879

5. 423. Drzewa, parklet i zieleń przy SP 31 ul. PCK 80 000,00 zł 1283

6. 396. Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku 
w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewiń-
skiej

40 000,00 zł 1058

11. 415. Festiwal - Koncerty na Tysiącleciu! 49 900,00 zł 540

13. 71. Darmowa sterylizacja i kastracja 5 000,00 zł 495

16. 561. Domki dla kotów wolnożyjących w dziel-
nicy Tysiąclecie

2 400,00 zł 333

17. 523. Zakup nowości wydawniczych dla biblio-
teki nr 8

5 000,00 zł 300

18. 22. Remont brakującego odcinka chodnika 
do SM Nasza Praca apteki sklepu Biedronka 
kościoła od Wodzickiego 101 - Kwiatkowskiego 
9 do Okólna - Wierzyńskiego

40 000,00 zł 291

23. 178. Częstochowa na zielonym szlaku 4 250,00 zł 249

ZADANIA DZIELNICOWE - PÓŁNOC

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 471. Zielone strefy relaksu przy SP 48 ul. 
Schillera

125 000,00 zł 6280

2. 218. Biblioteki na Północy - książki i dopo-
sażenie

98 000,00 zł 4778

3. 273. Multimedia w Szkole Podstawowej nr 
50

49 600,00 zł 2632

4. 53. Tor Ninja/OCR 230 000,00 zł 1503

5. 437. Festiwal - Koncerty na Północy! 49 900,00 zł 1322

6. 502. Doposażenie boiska piłkarskiego przy 
Szkole Podstawowej nr 54, ul. Kukuczki 30

20 000,00 zł 949

9. 562. Domki dla kotów wolnożyjących w 
dzielnicy Północ

2 400,00 zł 753

12. 305. Wymiana oświetlenia Aleja Wyzwo-
lenia

70 000,00 zł 494

16. 703. Kastracja i sterylizacja kotów wolno-
żyjących

5 000,00 zł 426

17. 460. Darmowa sterylizacja i kastracja psów 
i kotów posiadających właścicieli w dziel-
nicy Północ

6 500,00 zł 355

ZADANIA DZIELNICOWE - STARE MIASTO

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 553. Plac zabaw i gier dla dzieci i młodzieży 
przy SP12

230 000,00 zł 4561

7. 705. Kastracja i sterylizacja kotów wolno-
żyjących

5 000,00 zł 224

8. 464. Darmowa sterylizacja i kastracja psów 
i kotów posiadających właścicieli w dziel-
nicy Stare Miasto

6 500,00 zł 192

11. 370. Doposażenie V LO im. Adama Mickie-
wicza w Częstochowie w sprzęt sportowy

7 940,00 zł 131

12. 174. Częstochowa na zielonym szlaku 4 250,00 zł 128

19. 614. Ogólnodostępne treningi futbolu ame-
rykańskiego dla młodzieży i dorosłych

2 300,00 zł 11
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Do pierwszego przetargu na 
dostawę prądu dla jednostek 
miejskich w 2023 r. nie zgłosił 
się nikt, więc miasto ogłosiło 
kolejny przetarg. W  sprawie 
sytuacji na rynku energii po-
stanowił interweniować 
Związek Miast Polskich.

- Przetarg dotyczy dostawy 
energii elektrycznej dla 4 wy-
działów Urzędu Miasta Czę-
stochowy, 133 jednostek 
organizacyjnych i  spółek skarbu 
Gminy Miasta Częstochowy, 
Oczyszczalni Ścieków „WARTA” 
S.A. oraz Miejskiego Zarządu 
Dróg w  Częstochowie na po-
trzeby eksploatacji budynków, 

lokali, obiektów użytkowych, 
oświetlenia ulicznego i  sygnali-
zacji świetlnej w roku 2023 – wy-
jaśnia częstochowski magistrat. 
W  pierwszym przetargu żadna 
z  kontrolowanych przez państwo 
spółek energetycznych nie zło-
żyła swojej oferty, a jeszcze przed 
przetargiem do miasta już wcze-
śniej wpłynął wniosek od jednego 
z potencjalnych oferentów  o wy-
łączenie z zamówienia Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w  Często-
chowie. W  związku z  brakiem 
zainteresowanych, magistrat 
musiał ogłosić kolejny przetarg, 
w  ramach którego potencjalni 
dostawcy energii elektrycznej dla 
jednostek i  spółek Miasta Czę-

stochowy mają czas na złożenie 
ofert do 28 października do godz. 
8.30. Miasto w  specjalnym komu-
nikacie, opublikowanym na swojej 
stronie internetowej zaznaczyło, 
że lista podmiotów miejskich ob-
jętych zamówieniem energii na 
2023 r. pozostaje niezmienna. 
Więcej informacji i  dokumenty 
przetargowe są dostępne w  Biu-
letynie Informacji Publicznej 
Miasta Częstochowy.

Związek Miast Polskich 
interweniuje  

w sprawie energii
Drastyczny wzrost cen prądu dla 

samorządów, które sięgają nawet 
800-900% w  przetargach zanie-

pokoiły Zarząd Związku Miast Pol-
skich, który zwrócił się do UOKiK 
o  interwencję i  zbadanie sytuacji 
na rynku energii. Pisma o  zainte-
resowanie się tym tematem zo-
stały skierowane także do Urzędu 
Regulacji Energetyki i  polskiego 
rządu. ZMP przypuszcza, że pań-
stwowe spółki energetyczne po-
dzieliły rynek w sposób niezgodny 
z  zasadami uczciwego udziału 
w  zamówieniach publicznych 
oraz podyktowały ceny, które nie 
mają nic wspólnego z  faktycznym 
wzrostem kosztów wytwarzania 
energii. - Wynika to z  wiedzy, za 
ile polskie elektrownie kupują 
węgiel od polskich kopalń i  o  ile 
spadły ceny uprawnień do emisji 
CO2. Jest to zasadniczo sprzeczne 
z kryteriami określonymi w prawie 
energetycznym.

Zarząd Związku Miast Polskich 
postanowił więc wystąpić do 

prezesów UOKiK i  URE o  pilne 
podjęcie stosownych działań,  
a  także do rządu o  skutecz-
niejszy nadzór właścicielski nad 
państwowymi spółkami – wyja-
śnia częstochowski magistrat. 
Resort aktywów państwowych 
zapowiedział w  związku z  tym 
ustawową regulację ceny energii 
elektrycznej dla samorządów  
i  podmiotów wrażliwych. - We-
dług założeń przygotowywanego 
projektu ustawy o  szczególnym 
wsparciu odbiorców wrażliwych 
oraz jednostek samorządu te-
rytorialnego wprowadzona zo-
stanie dla nich maksymalna cena 
energii elektrycznej. Środki na 
pokrycie kosztów tego wsparcia 
mają pochodzić ze specjalnego po-
datku od nadzwyczajnych zysków 
spółek za obecny rok, a wśród nich 
zwłaszcza firm energetycznych  
– dodaje Urząd Miasta.

Budżet Obywatelski / aktualności

ZADANIA DZIELNICOWE - WRZOSOWIAK

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 541. Dzielnicowy punkt darmo-
wego dostępu do internetu  
i intergracji międzypokoleniowej 
w Szkole Podstawowej 53  
w Częstochowie.

103 700,00 zł 2016

3. 56. Rewitalizacja toalet w Miej-
skim Przedszkolu nr 20

130 000,00 zł 1811

4. 365. Centrum rekreacyjno- 
-ruchowe w SP36

132 000,00 zł 1772

6. 604. Zagłosuj na kulturę 22 000,00 zł 1318

7. 373. Biblioteka Centrum Aktyw-
ności Uczniów.

85 000,00 zł 1129

8. 457. Zielona strefa relaksu przy 
SP 36 ul. Kasztanowa

45 000,00 zł 982

10. 710. Kastracja i sterylizacja 
kotów wolnożyjących

5 000,00 zł 642

15. 470. Darmowa sterylizacja i 
kastracja psów i kotów posia-
dających właścicieli w dzielnicy 
Wrzosowiak

6 500,00 zł 447

16. 179. Częstochowa na zielonym 
szlaku

4 250,00 zł 443

24. 518. Ogólnodostępne treningi 
futbolu amerykańskiego dla 
młodzieży i dorosłych

2 300,00 zł 22

ZADANIA DZIELNICOWE - WYCZERPY - ANIOŁÓW

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 101. Zielony Amfiteatr Wyczerpy - Aniołów 423 621,00 zł 4174

ZADANIA DZIELNICOWE - ZAWODZIE - DĄBIE

M. Nazwa  Koszt
Liczba 
punktów

1. 105. Międzypokoleniowe Centrum Dzielnicy Zawodzie-Dąbie - 
edycja 3

90 000,00 zł 3767

2. 536. Budowa placu zabaw i siłowni na powietrzu przy SP nr 10 150 000,00 zł 3592

3. 494. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 2 Biblioteki Pu-
blicznej w Częstochowie

20 000,00 zł 1233

4. 405. Festiwal - Koncerty na Zawodziu! 49 900,00 zł 563

5. 474. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających 
właścicieli w dzielnicy Zawodzie - Dąbie

6 500,00 zł 487

6. 181. Częstochowa na zielonym szlaku 4 250,00 zł 346

7. 715. Kastracja i sterylizacja kotów wolnożyjących 5 000,00 zł 272

8. 485. Kino na Leżakach na Zawodziu! 18 000,00 zł 240

10. 475. Zielone patio przy Miejskim Szpitalu Zespolonym ul. Mi-
rowska

85 000,00 zł 171

12. 593. Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - roz-
wijamy ciało i ducha!

2 100,00 zł 105

13. 607. Ogólnodostępne treningi futbolu amerykańskiego dla mło-
dzieży i dorosłych

2 300,00 zł 38

Ogłoszono kolejny przetarg

Miasto szuka dostawcy prądu

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Muzeum Częstochowskie zaprasza

Wstęp dla seniorów  
za symboliczną opłatą

12. edycja wydarzenia

Prezydent Częstochowy otworzył 
konferencję MOTO IDEA

W  najbliższy weekend - 1 i  2 
października seniorzy będą 
mogli skorzystać z wyjątkowej 
oferty Muzeum Częstochow-
skiego i  zwiedzić wystawy 
obiektu za symboliczną opłatą 
1 zł.

Akcja organizowana jest w  ramach 
kampanii Ministerstwa Kultury  
i  Dziedzictwa Narodowego - 
„Weekend seniora z  kulturą”. Jej 
celem jest zachęcenie do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym.

W  ramach akcji Muzeum Często-
chowskie zaprasza seniorów:
• 1 października o  godz. 16.00 do 

Ratusza na wystawę Broń w  zbio-
rach Muzeum Częstochowskiego 
i  spotkanie z  Mariuszem Grzybem 
z Działu Historii,

• 2 października o godz. 16.00 do Pa-
wilonu Wystawowego w Parku Sta-
szica na oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie Dwie setki – Pluciń-
ska&Majewski. Różne drogi, jeden 
świat z Eweliną Mędralą-Młyńską.

Firma Exact Systems po raz 12. zorganizo-
wała konferencję MOTO IDEA, która jest 
jednym z  najważniejszych spotkań repre-
zentantów sektor automotive. O  otwarcie 
wydarzenia, które odbywało się w Łodzi zo-
stał poproszony prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Konferencja trwała dwa dni. Przybyli na nią 
producenci samochodów osobowych, dostawcy 
części i  komponentów, reprezentanci środo-
wiska naukowego oraz stowarzyszeń branżo-
wych. Moto Idea jest już znanym wydarzeniem 
w środowisku motoryzacyjnym. - Motoryzacja to 

wiodąca gałąź lokalnej gospodarki. Częstochowa 
ma z  branżą automotive wiele wspólnego. Tu 
swoje siedziby oraz zakłady mają spółki i  firmy, 
które szybko się rozwijają i  na stałe się u  nas 
zadomowiły. Lista jest długa, od światowych 
potentatów i  prawdziwych gigantów po małe 
i  średnie przedsiębiorstwa, nawet te rodzinne 
- powiedział podczas inauguracji Krzysztof Ma-
tyjaszczyk, prezydent Częstochowy. W  ramach 
MOTO IDEA odbyły się merytoryczne prelekcje, 
wystąpienia i  dyskusje. Uczestnicy mieli okazję 
do wymiany doświadczeń, podzielenia się naj-
lepszymi praktykami oraz do nawiązania nowych 
relacji biznesowych.
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Na krzepickim rynku zamon-
towano ławkę solarną, na 
której można nie tylko odpo-
cząć! Dzięki funkcjom, które 
oferuje, można również nała-
dować telefon i dopompować 
rower.

Wyjątkowa ławka wraz z 9 in-
nymi powstała na terenie LGD 
Zielony Wierzchołek Śląska w 
ramach projektu współpracy 
TRASA czyli Turystyka Rowe-
rowa Atrakcyjnym Sposobem 
Aktywności. Projekt realizo-
wany jest wspólnie przez pięć 
Lokalnych Grup Działania: LGD 
Leśna Kraina Górnego Śląska, 
LGD Razem na Wyżyny, LGD 
Bractwo Kuźnic, LGD Brynica 
to nie Granica. Zadanie zakłada 
utworzenie i oznakowanie tras 
rowerowych, miejsc odpo-
czynku dla rowerzystów, stacji 
naprawy rowerów oraz orga-
nizację rajdów rowerowych. 

Ławki, które pojawiają się w 
wyznaczonych miejscach, służą 
nie tylko do odpoczynku – zo-
stały wyposażone w dwa porty 
USB, dzięki którym możemy 
naładować swój telefon. Po-
nadto po bokach ławki znajdują 
się stojaki rowerowe, umożli-
wiające zaparkowanie roweru. 

Ławeczka posiada również 
stację naprawczą, wyposażoną 
w zestaw kluczy oraz automa-
tyczny kompresor, dzięki któ-
remu można napompować koło 
lub dokonać doraźnej naprawy 
roweru. Stacja ma także dwa 
uchwyty, które umożliwiają 
podwieszenie roweru do stacji.

co słychać w powiecie?

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Dodatek węglowy

MOPS w Blachowni 
rozpoczyna  
wypłatę świadczeń

Zawody Sportowo-Pożarnicze

Triumf OSP Rudnik Wielki  
w klasyfikacji drużynowej

W ramach projektu TRASA

Na rynku w Krzepicach pojawiła się 
ławka solarna

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Blachowni 29 
września rozpoczął wypłatę 
świadczeń w ramach zweryfi-
kowanych wniosków o 
dodatek węglowy. Po noweli-
zacji ustawy, dofinansowanie 
otrzymują gospodarstwa do-
mowe na zasadzie „jeden 
dodatek węglowy na jeden 
adres”.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, 
wszystkim gospodarstwom do-
mowym, zamieszkującym pod 
tym samym adresem, przysługuje 

tylko jeden dodatek. Jeżeli więc 
wniosek złożyło kilku domow-
ników, wypłatę otrzyma tylko 
ten wnioskodawca, który złożył 
wniosek jako pierwszy. Pozostałe 
wnioski nie zostaną rozpatrzone. 
- Termin rozpatrzenia wniosków 
o dodatek węglowy został przez 
ustawodawcę przedłużony do 
60 dni i nie dotyczy wniosków 
złożonych od dnia 17 sierpnia 
2022 r. do dnia wejścia w życie 
nowelizacji ustawy – przypomina 
Małgorzata Patyk, kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Blachowni.

Podczas XII Zawodów Sportowo-Pożarniczych Drużyn Ochotni-
czych Straży Pożarnych o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w 
Częstochowie jednostka OSP Rudnik Wielki dwukrotnie sta-
wała na podium – w klasyfikacji drużyn kobiet i drużyn męskich.

Miejscem rozgrywek tegorocznych zawodów był stadion im. Ireny 
Szewińskiej w gminie Konopiska. W rywalizacji wzięło udział 21 
drużyn, które zostały wyłonione drogą eliminacji podczas zawodów 
na szczeblu gminnym. Zmagania w Koniecpolu obejmowały dwie kon-
kurencje: ćwiczenie bojowe oraz sztafetę pożarniczą z przeszkodami. 
Podczas zawodów wyjątkową prezentację zapewniła publiczności 
drużyna „Strażusi”. Najmłodsze dzieci z jednostki OSP Słowik w gminie 
Poczesna pokazały wszystkim zebranym musztrę pożarniczą oraz 
krótkie założenie pożarnicze.

Klasyfikacja generalna  
zawodów

wg regulaminu z 10.02.2011 roku - drużyny kobiece
1 miejsce OSP Rudnik Wielki z wynikiem 128,00 pkt.
2 miejsce OSP Mykanów z wynikiem 128,70 pkt.
3 miejsce OSP Karczewice-Garnek z wynikiem 137,55 pkt.

wg regulaminu z 10.02.1011 roku - drużyny męskie
1 miejsce OSP Rudnik Wielki z wynikiem 90,60 pkt.
2 miejsce OSP Łysiec z wynikiem 93,80 pkt.
3 miejsce OSP Jamki z wynikiem 101,70 pkt.

wg regulaminu CTIF - dziewczęta
1 miejsce OSP Chorzenice-Witkowice z wynikiem 996,04 pkt.
2 miejsce OSP Słowik z wynikiem 942,50 pkt.

wg regulaminu CTIF - chłopcy
1 miejsce OSP Konary z wynikiem 1023,51 pkt.
2 miejsce OSP Huta Stara A z wynikiem 1016,65 pkt.
3 miejsce OSP Zdrowa z wynikiem 1016,47 pkt.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Jesienne spotkanie pensjonariuszy  
w plenerze
Występy artystyczne, degu-
stacje potraw i doskonała 
atmosfera – tak w wielkim 
skrócie można podsumować 
piknik jesienny, który odbył się 
na terenie Domu Pomocy Spo-
łecznej w Turowie.

Jak podkreśla Starostwo Po-
wiatowe w Częstochowie, tego 
typu wydarzenia są ważnym 
elementem budowania więzi po-
między mieszkańcami Domów 
Pomocy Społecznej. Biorą  
w nich udział również ro-

dziny pensjonariuszy i śro-
dowiska wspierające. Powiat 
Częstochowski oprócz DPS-u 
w Turowie, prowadzi jeszcze 
placówki w Lelowie oraz w Bla-
chowni. Stwarza tam nie tylko 

wspaniałe warunki bytowe 
dla swoich podopiecznych, ale 
przede wszystkim zapewnia 
wewnątrz rodzinną atmosferę. 
- Przekazuję serdeczne gratu-
lacje dla Dyrekcji oraz Pracow-
ników DPS-ów, to dzięki ich 

codziennym staraniom wyraz 
Dom w nazwach naszych in-
stytucji nabiera prawdziwego 
znaczenia - mówił podczas swo-
jego wystąpienia wicestarosta 
częstochowski Jan Miarzyński. 
Rodzinne pikniki są imprezami 
cyklicznymi, które na stałe wpi-
sały się w kalendarz DPS-ów, 
które są placówkami świadczą-
cymi usługi bytowe, opiekuńcze, 
wspomagające i edukacyjne 
osobom wymagającym cało-
dobowej opieki z powodu wieku, 
choroby lub niepełnospraw-
ności. W wydarzeniu organizo-
wanym w Turowie wzięli udział 
również: Urszula Całusińska 
wiceprzewodnicząca Rady Po-
wiatu Częstochowskiego oraz 
radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego Stanisław Gmitruk.

 ■ zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 ■ zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 ■ zdj. KM PSP Cz-wa

 ■ zdj. UM Krzepice
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 ● Aparat fotograficzny Polaroid, 
cena 80 zł. Tel. 514 277 061

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

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

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

 ● Deagostini ciężarówki PRL 2 
szt. - ZIŁ157 we folii, 79 zł, w 
blistrze 78 zł, URAL 375D bli-
ster 79 zł, IKARUS 260 do prze-
malowania 30 zł.  
Tel. 794 239 418

 ● Dekoder DVB-T2 marki LCT, no-
wy na gwarancji, pilot, baterie, 
instrukcja, zasilacz w komplecie, 
95 zł. Tel. 794 239 418

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

 ● 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

 ● Grób urnowy-amerykański, no-
wy na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie. Cena 2500 zł. 
Kontakt tel. 664729211  
w godz. 17.00 - 19.00.

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

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 

40, 40 zł,  tel. 660 714 015

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

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

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

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

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

 ● 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

 ● 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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 
 ● 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

 ● Toaleta kompaktowa, używana, 
w dobrym stanie, z „Koła”, 
tel. 501 109 822

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

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

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

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

 ● 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. Cz-wa, al. Wol-
ności 10 (w bramie). Tel. 888 149 
969

 ● Hydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

 ● Malowanie obrazów,  
szkicowanie. Tel. 667 499 164

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

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. 667 499 164

 ● Trening pamięci, uwagi,  

myślenia logicznego i twórczego,  

od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

 ● 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

 ● Pracownik gospodarczy z do-

świadczeniem podejmie pracę. 

Tel. 665 226 044

Informacja: tel. 792 620 051
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Ekrany akustyczne są 
jednym z wielu elementów 
i rozwiązań, które wyko-
rzystywane są w celu 
zredukowania hałasu do 
minimum poprzez wchła-
nianie i odbicie fal 
dźwiękowych. Aby móc je 
uwzględnić przy plano-

waniu inwestycji, musi 
zostać spełnionych szereg 
warunków, takich jak za-
chowana ciągłość i 
odpowiednia długość 
ekranu akustycznego, wła-
ściwa wysokość oraz 
zapewnienie bezpieczeń-
stwa i widoczności.

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad jest zobo-
wiązana do działania zgodnie z 
przepisami prawa, uzyskanymi 
decyzjami właściwych organów, 
rozporządzeniem w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, ustawą o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, ustawą Prawo ochrony 
środowiska i zapisami miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego. To na podstawie 
ww. przepisów i dokumentów lo-
kalizowane i budowane są ekrany 
akustyczne, a dodatkowo mogą 
powstać, jeśli normy hałasu będą 
przekroczone i właściwy mar-
szałek województwa lub sta-
rosta wyda stosowną decyzję. 
W ramach prac projektowych 
danej inwestycji analizowane są 
różne sposoby walki z hałasem 
– w tym rozwiązania techniczne 
ograniczające hałas drogowy 
(np. wały ziemne, konstrukcje 
ziemno-betonowe, ekrany aku-
styczne, ekrany ziemne). - Biorąc 
pod uwagę poziom przekroczeń, 
usytuowanie zabudowy, warunki 
terenowe, w wielu przypadkach 
to właśnie ekrany akustyczne są 
najbardziej optymalnym rozwią-
zaniem do zastosowania w danej 
sytuacji. W przypadku dostęp-
nych technologii mogą być np. 
ekrany plastikowe lub zrobione z 
trocinobetonu – wyjaśnia Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad. Ekrany akustyczne 
ustawiane są wszędzie tam, gdzie 
tereny zabudowane znajdują się 
zbyt blisko arterii dróg. Wszystko 
po to, by mieszkańcy domów jed-
norodzinnych czy blokowisk nie 

odczuwali w wyniku dobiegają-
cych z ulicy hałasów za dużego 
dyskomfortu. Budową ekranów 
akustycznych przy drogach kra-
jowych zajmuje się ich zarządca, 
czyli Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, jednak za-
bezpieczenia powstają w oparciu 
decyzje i pozwolenia, wiążące 
GDDKiA.

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 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 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 30 września 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

219.900 zł

Obowiązujące normy

Kiedy, gdzie i dlaczego stawiamy ekrany akustyczne?

Aktualnie w Polsce obowią-
zują następujące dopuszczalne 
poziomy hałasu w środowisku:  

• 45 dB w nocy dla szpitali 
poza miastem i stref uzdro-
wiskowych „A” 

• 50 dB w dzień dla szpitali 
poza miastem i stref uzdro-
wiskowych „A” 

• 56 dB w nocy dla szkół, szpi-
tali w miastach i domów 
opieki, zabudowy jednoro-
dzinnej, mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, zagrodowej oraz 
terenów rekreacyjno-wypo-
czynkowych 

• 61 dB w dzień dla zabudowy 
jednorodzinnej, szkół, szpi-
tali w miastach i domów 
opieki 

• 65 dB w dzień dla zabu-
dowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, zagrodowej oraz 
terenów rekreacyjno-wypo-
czynkowych 

 ■ Paula Nogaj
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Raków Częstochowa może 
pochwalić się naprawdę 
znaczącymi osiągnięciami 
w  ciągu ostatnich sezonów. 
Drużyna szkoleniowca 
Marka Papszuna dwu-
krotnie sięgnęła po 
wicemistrzostwo Polski 
oraz Puchar Polski. Rezul-
taty te przełożyły się na 
zyski finansowe klubu. 
Raków Częstochowa znaj-
duje się bowiem na trzecim 
miejscu w  rankingu przy-
chodów klubów piłkarskich 
„Piłkarska Liga Finansowa – 
sezon 2021/2022”.

W  sezonie 2019/2020 łączne 
przychody Rakowa Częstochowa 
wyniosły 23,5 mln złotych, w se-
zonie 2021/2022 - 38 mln zło-
tych, a  w  bieżącym sezonie już 
47,9 mln złotych. Względem 
ostatniego sezonu przychody 
częstochowskiego klubu zwięk-

szyły się o  26%, a  biorąc pod 
uwagę wyniki osiągnięte w 2017, 
finanse Rakowa wzrosły aż 
ośmiokrotnie. Jak wynika z  ra-
portu Deloitte, najwięcej zespół 
spod Jasnej Góry zarabia na 
przychodach z  transmisji i  na-
gród za wyniki sportowe. - Na tę 
kwotę składają się wpływy z Eks-
traklasy S.A. w ramach kontraktu 
mediowego oraz scentralizo-
wanych praw marketingowych, 
a także 5,1 mln zł z UEFA oraz su-
marycznie 6,2 mln zł z tytułu na-
gród za wyniki sportowe – w tym 
5 mln zł za ponowne wygranie 
Pucharu Polski – czytamy w  ra-
porcie. Bardzo ważnym źródłem 
przychodów dla Rakowa Często-
chowa są wpływy komercyjne 
(11,3 mln zł). Wskazywane są 
one przez ekspertów jako drugi, 
najważniejszy strumień przy-
chodów. Sponsorem głównym 
klubu jest firma x-kom. - Z tytułu 
sprzedaży koszulek klubowych 
i  innych gadżetów Raków osią-

gnął przychody na poziomie 1,3 
mln zł. Przychody z  organizacji 
dnia meczowego wyniosły 3,6 
mln zł – wylicza Deloitte i zwraca 
uwagę, że wzrost w  tym źródle 
był możliwy dzięki rozgrywaniu 
meczów na stadionie w  Często-
chowie od sierpnia 2021 roku, 
jednak ograniczona pojemność 
stadionu nie pozwoli Czerwono-
-Niebieskim istotnie zwiększyć 
tej części przychodów w  naj-
bliższej przyszłości. Miniony 
sezon drużyna szkoleniowca 
Marka Papszuna zakończyła na 
2. miejscu w  tabeli, ale po raz 
kolejny w historii sięgnęła po Pu-
char Polski i Superpuchar Polski. 
Rakowowi udało się także wystę-
pować w  eliminacjach Ligi Kon-
ferencji Europy UEFA, jednak 
choć zespół prezentował się na-
prawdę dobrze, w  ostatnie fazie 
zostali wyeliminowani. Za awans 
do fazy grupowej drużynie przy-
sługiwałoby dodatkowo 2,94 mi-
liona euro.

Ranking finansowy klubów Ekstraklasy

Raków Częstochowa na podium

Jak powstaje  
ranking przychodów klubów piłkarskich?

Raport „Piłkarska liga finansowa” opracowywany jest przez firmę 
doradczą Deloitte we współpracy z klubami PKO BP Ekstraklasy 
oraz spółką Ekstraklasa S.A. W tym roku został sporządzony po raz 
szesnasty. Ranking oparty jest na analizie wielkości przychodów 
klubów Ekstraklasy pochodzących z działalności sportowej. Zapre-
zentowane dane obejmują przychody, które zostały wygenerowane 
przez pełny sezon ligowy – co istotne, nie uwzględniają takich ka-
tegorii jak transfery bądź wypożyczenia piłkarzy, gdyż są to prze-
sunięcia środków pomiędzy klubami. Zestawienie przychodów z 
transferów jest zawarte w raporcie jako osobne zestawienie. W 
celu uzyskania pełnej kwoty przychodów danego klubu opracowu-
jący raport sumują wartość przychodów zaprezentowaną w ran-
kingu oraz wartość przychodów z transferów. Przychody sportowe 
zostały podzielone w raporcie na trzy kategorie:

– Dzień meczu, czyli wpływy ze sprzedaży biletów, karnetów, loży 
VIP oraz catering na stadionie,

– Transmisje, czyli wpływy klubów z transmisji telewizyjnych i ra-
diowych oraz scentralizowanych praw marketingowych pochodzą-
cych od Ekstraklasy S.A. za udział w rozgrywkach, premii za udział 
w pucharach krajowych oraz zagranicznych, Pro Junior System.

– Komercyjne, czyli wpływy z umów sponsorskich (podpisywa-
nych przez kluby), reklam, sprzedaży koszulek, pamiątek klubo-
wych oraz inne przychody komercyjne.

Źródło: Analiza Deloitte na podst. danych przekazanych przez kluby

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj



 PIĄTEK-NIEDZIELA, 30 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2022  15sport

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Adres redakcji:

42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 792 620 051

Wydawca:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Kontakt internetowy:

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl
www.zycieczestochowy.pl

Telefon:

Biuro ogłoszeń:  792 620 051

PKO Ekstraklasa

Raków 
Częstochowa 
jedzie po punkty 
do Łodzi
Czerwono-Niebiescy wracają do ligowych 
zmagań po wrześniowej przerwie reprezen-
tacyjnej. Drużyna szkoleniowca Marka 
Papszuna zmierzy się 2 października na wy-
jeździe z  Widzewem Łódź w  ramach 11. 
kolejki PKO Ekstraklasy. Początek spotkania 
o godz. 17:30.

W  poprzedniej kolejce Raków Częstochowa 
pokonał na stadionie przy ul. Limanowskiego 83 
zespół Radomiaka Radom 3:0. Obecnie drużyna 
spod Jasnej Góry zajmuje pozycje wicelidera 
w  tabeli, mając na swoim koncie 19 punktów – 
do lidera, Legii Warszawa, traci zaledwie jeden. 
Co ciekawe, Raków ma jeszcze do rozegrania 
jeszcze jeden zaległy mecz, który został prze-
łożony ze względu na udział częstochowskiej 
drużyny w  europejskich pucharach. Niedzielny 
rywal Czerwono-Niebieskich zajmuje obecnie 5 
miejsce w tabeli z ilością 16 punktów.

Drużynowe Mistrzostwa Polski

Włókniarz zdobył brązowy medal
Zielona-energia.com Włókniarz Czę-
stochowa w  kapitalnym stylu 
wywalczył brązowy medal Drużyno-
wych Mistrzostw Polski w  sezonie 
2022. W  meczu rewanżowym pod-
opieczni szkoleniowca Lecha Kędziory 
pokonali zespół For Nature Solutions 
Apatora Toruń 59:31.

Choć spotkanie na Arenie zielona-e-
nergia.com nie rozpoczęło się pomyślnie, 
ponieważ drużyna gości mogła cieszyć 
się podwójnym zwycięstwem, młodzie-
żowcom Włókniarza udało się odrobić 
straty, doprowadzając do remisu. W  ko-
lejnych seriach startów częstochowskie 
Lwy tworzyły coraz większy dystans 
punktowy, a  po gonitwie dwunastej już 
wiadomo było, że brązowy medal zostanie 
w Częstochowie.

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów

W środę  
wielki finał!
Finał Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów 
miał zostać rozegrany 21 września, jednak na 
przeszkodzie stanęły wówczas opady deszczu 
i  niekorzystne prognozy pogody. W  związku 
z tym wyznaczono nowy termin imprezy. Często-
chowski finał DMPJ odbędzie się w  środę, 5 
października o godz. 16:00.

- W  decydującym finale na Arenie zielona-energia.
com oprócz ekipy “Biało-Zielonych” (Włókniarz Czę-
stochowa) wystąpią również drużyny: Arged Malesy 
Ostrów Wielkopolski, Maszewski GKM-u  Grudziądz 
oraz Motoru Lublin. Po trzech rozegranych tur-
niejach wiadomo już, że złoto trafi do “Koziołków”. 
Sprawą otwartą pozostaje reszta miejsc na po-
dium – zapowiada klub. Bilety na to wydarzenie są 
w  sprzedaży w  cenie 15 złotych. Można dodatkowo 
zakupić program w  cenie 3 złotych. Bezpłatne wej-
ście na wydarzenie możliwe dla dzieci do 12 roku 
życia, osób niepełnosprawnych, poruszających się na 
wózkach inwalidzkich oraz posiadaczy całorocznych 
karnetów. Sprzedaż wejściówek odbywa się w  kasie 
klubowej (od poniedziałku do piątku, 08:00 – 15:00), 
a  także w  dniu finału w  kasie od ulicy Orlik-Rücke-
manna (od 15:00).

Miejski Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji w   Częstochowie oraz 
Stowarzyszenie Klub Ludzi 
Aktywnych Zabiegani zapra-
szają do udziału w  corocznym 
Biegu Godzinnym. Zapisy  
odbywają się drogą elektro-
niczną. Organizatorzy czekają 
na zgłoszenia do 14 paździer-
nika.

Bieg odbędzie się 15 paździer-
nika na Miejskim Stadionie 
Lekkoatletycznym przy ul. Dą-
browskiego i  polega na poko-

naniu jak najdłuższego dystansu 
w ciągu 1 godziny. Zostanie roze-
grany w dwóch kategoriach – bieg 
rekreacyjny (dla uczestniczek 
i uczestników, którzy w jedną go-
dzinę pokonają do 10 km i PROFI 
(dla uczestniczek i  uczestników, 
którzy z godzinę pokonają ponad 
10 km).

– Celem imprezy jest m.in. popu-
laryzacja i  upowszechnianie bie-
gania jako wszechstronnej formy 
ruchu, propagowanie zdrowego 
stylu życia oraz aktywnego wy-
poczynku i  rekreacji – informuje 

Miejski Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji i dodaje – Uczestniczką bądź 
uczestnikiem może zostać każdy. 
Osoby poniżej 16. roku życia do 
weryfikacji i  po odbiór numeru 
startowego zgłaszają się z  ro-
dzicem lub opiekunem prawnym. 
Impreza odbędzie się bez po-
działu na kategorie wiekowe.

Co istotne, nie ma obowiązku 
biegać pełną godzinę – w  każdej 
chwili może zejść z  bieżni po 
przebiegnięciu dowolnej liczny 
okrążeń. Obowiązuje limit 
uczestników  – 250 osób.

Wciąż trwają zapisy

Weź udział w Biegu Godzinnym

Sportowe sukcesy częstochowskiej policjantki

Agnieszka Jeż z trzema 
złotymi medalami
Sierżant Agnieszka 
Jeż jest policjantką 
z  Komisariatu V Po-
licji w Częstochowie. 
W  ubiegłym tygo-
dniu wystartowała 
w  44. Biegu Je-
siennym im. red. 
Tomasza Hopfera, 
podczas którego wy-
walczyła aż trzy 
złote medale.

Częstochowska po-
licjantka dwukrotnie 
stanęła na linii startu 
w 44. Biegu Jesiennym 
imienia redaktora To-
masza Hopfera w  Pa-
rzymiechach. W biegu 
Służb Mundurowych 
pokonała dystans 
ponad 2 kilometrów 
najszybciej i  pierwsza 
przebiegła linię mety, 
zdobywając I  miejsce 
w  kategorii „Kobiety” 
i  I  miejsce w  kategorii „Policja”. 
W  biegu głównym na 10 kilome-
trów w swojej kategorii wiekowej 

nie miała sobie równych i  znów 
stanęła na podium ze złotym pu-
charem w ręku.
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