
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w dniu 9 listopa-
da 2022 roku złożyli do sejmu projekt, który zakłada 
zmiany w Konstytucji RP. Chodzi o ograniczenie im-
munitetu parlamentarzystów oraz sędziów. Zniesio-
ny ma zostać również immunitet formalny, który 
pozwoli prokuratorowi postawić te osoby przed są-
dem.

W środę po południu partia Prawa i Sprawiedliwo-
ści poinformowała, że złożyła do sejmu projekt 
ustawy zmieniający Konstytucję RP ws. ogranicze-
nia immunitetu parlamentarnego, w związku z czym 
za popełnione pospolite przestępstwa przez parla-
mentarzystów, nie będzie potrzebna zgoda Sejmu 
o  pociągnięcie do odpowiedzialności. - Zmiany 
w ograniczeniu immunitetu mają dotyczyć zarówno 
parlamentarzystów, jak i sędziów. Jednocześnie zło-
żyliśmy projekt ustawy o zmianie ustawy o wykony-
waniu mandatu posła i  senatora – poinformował 
poseł Marek Ast. Opozycja jest przeciwna propono-
wanym zmianom. Poseł Marek Sawicki stwierdził, że 

jest to nieuczciwy pomysł, który został 
przedstawiony tylko i wyłącznie z po-
wodu wyborów jesiennych w 2023 ro-
ku. Podkreślił, że Prawo i  Sprawiedli-
wość miało siedem lat na to, aby 
wprowadzić te zmiany, a  jednak tego 
nie zrobiło. = Było kilku posłów PiS-
-u wobec których były wnioski o uchy-

lenie immunitetu i PiS stał murem za tymi posłami - 
podkreślił Sawicki. Z  kolei Szymon Hołownia, lider 
Polski 2050 powiedział, że z PiS-em nie wolno zmie-
niać konstytucji. - Nie zmienia się zamków 
w drzwiach razem z włamywaczem – przestrzegł. 

Immunitet formalny i materialny

Zgodnie z konstytucją, immunitet formalny chro-
ni posła lub senatora przed pociągnięciem do od-
powiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Se-
natu. Obejmuje on wszystkie czyny popełnione 
przez parlamentarzystę, w szczególności czyny in-
ne niż wynikające z wykonywania mandatu i roz-
ciąga się na całe postępowanie karne.

Parlamentarzystę chroni też  immunitet mate-
rialny  - stanowiący, że nie może on być pocią-
gnięty do odpowiedzialności za swoją działal-
ność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu 
poselskiego (np. wystąpienia w  parlamencie, 
sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy usta-
wodawcze) - ani w czasie jego trwania, ani po je-
go wygaśnięciu.

Ustawę o  zmianie konstytucji uchwala Sejm 
większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (przy 
pełnej frekwencji jest to 307 głosów) oraz  Senat 
bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
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■ W ostatnich dwóch odcinkach 
programu “Milionerzy” mogliśmy 
oglądać pana Marka z Częstocho-
wy, który jest nauczycielem angiel-
skiego. Musiał on mierzyć się z nie-
łatwymi pytaniami, ale rozważne 
podejście zapewniło mu wygraną 
w kwocie 125 tys. złotych. Pan Ma-
rek zrezygnował z dalszego udziału 
przy pytaniu “Ile trójstyków, czyli 
trójgranicznych punktów ma Pol-
ska?”, choć od samego początku 
miał dobre przeczucia, co do wła-
ściwej odpowiedzi. Gratulujemy!
■ Program “Milionerzy” emitowa-

ny jest od dwóch dekad na antenie 
TVN. Jego prowadzący, Hubert 
Urbański, towarzyszy uczestnikom 
w drodze po największą wygraną. 
W 594. odcinku grę rozpoczął pan 
Marek z Częstochowy, który jest 
nauczycielem angielskiego z trzy-
dziestoletnim stażem. Z rozwagą 
odpowiadał na trudne pytania, 
dzięki czemu udało mu się dotrzeć 

do etapu, w którym gwarantowa-
ną wygraną była kwota 75 tysię-
cy złotych. W kolejnym odcinku, 
w którym pan Marek kontynuował 
grę, prowadzący Hubert Urbański 
zadał częstochowianinowi pytanie 
o to, co warto żuć dla uśmierzenia 
bólu zęba. Tradycyjnie pojawiły się 
cztery możliwe do zaznaczenia od-
powiedzi: a) konwalie, b) goździki, 
c) rododendrony), d) oleandry. Pan 
Marek musiał się długo zastano-
wić zanim ostatecznie postawił na 
owdpowiedź B. Była ona popraw-
na. Kolejne pytanie brzmiało “Ile 
trójstyków, czyli trójgranicznych 
punktów ma Polska?”. W tym przy-
padku można było zaznaczyć od-
powiedzi: a) dwa, b) trzy, c) pięć, 
d) sześć. Choć uczestnik dobrze 
zrozumiał pytanie i drogą dedukcji 
wytypował poprawną odpowiedź, 
ostatecznie zrezygnował z dalszej 
gry, nie chcąc ryzykować.

■ Paula Nogaj

■ Statystyczny Polak co roku wyrzu-
ca 153 kg jedzenia. Co zrobić, aby tego 
nie marnować? Na mapie Częstocho-
wy jest miejsce, gdzie można oddać 
nadmiar żywności. Odwiedziliśmy czę-
stochowską jadłodzielnię, ale jak się 
okazało, lodówka jest pusta…
■ Jadłodzielnia- z czym to się je? To 

po prostu lodówka, która jest udo-
stępniona dla każdego. Ludzie mogą 
przyjść i zostawić żywność, której mają 
za dużo lub poczęstować się tym, co 
zostawili inni. Fundacja Rething wraz 
z Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomo-
cy Agape postanowiły połączyć siły. 
Na terenie stowarzyszenia stoi lodów-
ka, która jest sercem całego przedsię-
wzięcia.
■ Na całym świecie ok 1/3 produko-

wanej żywności jest marnowana. Wy-
nik ten oznacza, że w przybliżeniu co 
sekundę marnuje się 51 ton jedzenia. 
Jest to realny problem, z którym należy 
walczyć. Święta zbliżają się wielkimi 
krokami. Warto więc pomyśleć o in-
nych. Szczególnie o osobach niedoży-
wionych i głodnych.
■ Jadłodzielnia dostępna jest przez 

24 godziny 7 dni w tygodniu. Dla chcą-
cych pomóc oraz tych, którzy pomocy 
potrzebują zapraszamy przy ul. Piłsud-
skiego 41/43.

■ Do lodówki można przynosić je-
dzenie, które sami chcielibyśmy zjeść. 
Chodzi o to, żeby były to produkty, któ-
re przekroczyły datę minimalnej trwa-
łości, czyli ,,najlepiej spożyć przed”, ale 
nie przekroczyły terminu przydatności 
do spożycia, czyli ,,należy spożyć do”. 
Można również przynosić produkty 
własnoręcznie zrobione. Należy jed-
nak pamiętać, że powinny one być 
starannie zapakowane i opisane. Do-
datkowo należy umieścić informację 
o dacie przygotowania i składnikach 
danej potrawy. W lodówce nie można 
umieszczać alkoholu, surowego mięsa, 
potraw zawierających surowe jaja oraz 
produktów spleśniałych.

■ Natalia Lewandowska

Wygrał 125 tys. złotych

Pan Marek Pan Marek 
z Częstochowy wziął z Częstochowy wziął 
udział w “Milionerach”udział w “Milionerach”

www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Warto pamiętać o tym miejscu

Pusta lodówka, czyli 
o częstochowskiej jadłodzielni

fot. pixabay.com

fot. screen Player.pl –
 program “Milionerzy”
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Wnioski o świadczenie 300 plus 
z   programu „Dobry Start” ZUS 
przyjmuje od lipca.  Minęło 2,5 
miesiąca od tej daty, a już 95 proc. 
z tych złożonych w Śląskim została 
pozytywnie rozpatrzona. Do rodzi-
ców i opiekunów z naszego woje-
wództwa wpłynęło 133 mln zł na 
rachunki bankowe. Do tej pory ro-
dzice w woj. śląskim złożyli 356 tys. 
wniosków na 494 tys. dzieci. Przy-
znano 467 tys. świadczeń, co daje 
95 proc. z  wszystkich złożonych 
wniosków. .

- Sukcesywnie ZUS przyznaje 
i wypłaca kolejne 300 plus, jeśli ro-
dzic złożył poprawnie wypełniony 
wniosek w lipcu lub sierpniu i dołą-
czył do niego wszystkie niezbędne 
dokumenty, to ma gwarancję wy-
płaty świadczenia nie później niż do 
końca września – mówi Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik praso-
wy ZUS województwa śląskiego. 

Rodzice, którzy jeszcze nie zło-
żyli wniosku, mogą to zrobić do 30 
listopada wyłącznie elektronicz-
nie- za pomocą Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, banko-
wości elektronicznej lub portalu 
Emp@tia. Jeżeli wniosek zostanie 
złożony we wrześniu, październiku 
lub listopadzie - to pieniądze trafią 
na konto w ciągu dwóch miesięcy 
od złożenia wniosku.

Błędy we wnioskach wydłużają 
procedurę

- Wnioski o  300 plus składamy 
elektronicznie, system prowadzi 
nas krok po kroku co należy wpi-
sać, ale czasami zdarzają się błędy, 
jak chociażby pomyłka cyfry w PE-
SELU, czy w podanym koncie ban-
kowym, czasami rodzice składają 
kilka wniosków na to samo dziec-
ko, po zapomnieli, że wcześniej 
złożyli. Niestety, jakakolwiek nie-

prawidłowość we wniosku o świad-
czenie 300 plus wymaga dodatko-
wej weryfikacji i  przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego 
z klientem, co to wydłuża czas roz-
patrzenia wniosku – tłumaczy 
rzeczniczka.

Najczęściej popełniane błędy to: 
nieprawidłowy PESEL dziecka, 
błędny numer rachunku bankowe-
go, kilka wniosków złożonych na 
to samo dziecko. Zdarzają się rów-
nież sytuacje, że zarówno matka, 
jak i  ojciec dziecka wnioskują 
o świadczenie na to samo dziecko. 
Do wniosków nie są dołączane wy-
magane dokumenty albo są one 
niewłaściwe, czasami dołączane są 
niepotrzebnie. 

Brak reakcji na uzupełnienie 
wniosku utrudnia wypłatę 

W przypadku konieczność prze-
prowadzenia postępowania wyja-

śniającego z  klientem, na profilu 
PUE ZUS klienta zamieszczamy 
wezwanie z  prośbą o  uzupełnie-
nia wniosku. - O  wystawieniu ta-
kiego wezwania informujemy na-
szego klienta poprzez sms i  wia-
domość wysłaną na adres poczty 
elektronicznej wskazany we wnio-
sku. Niestety wielu rodziców nie 
reaguje na wezwanie. 

Brak odpowiedzi zwrotnej 
skutkuje tym, że świadczenie 
w  dalszym ciągu nie może zo-
stać przyznane. Dlatego prosi-
my wnioskodawców, że jeśli 
otrzymali z  ZUS informację 
o  uzupełnienie wniosku, by 
sprawdzili profil PUE, uzupełnili 
niezbędne dane, czy wyjaśnili 
nieścisłości, dzięki temu, my bę-
dziemy mogli szybciej przyznać 
świadczenie, a rodzice otrzymać 
pieniądze na konto – wyjaśnia 
Kopczyńska.

ZUS przyznał już 95 proc. świadczeń „Dobry Start”
Większość rodziców i opiekunów złożyła już wniosek o  świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. W województwie śląskim 
ZUS wypłacił 133 mln zł rodzicom i opiekunom na zakup przyborów szkolnych i podręczników. W całym kraju przyznano ponad 4,1 
mln świadczeń na łączną kwotę 1 mld 162 mln zł. 

Wnioski można składać tylko do 30 listopada

W dzielnicy Dźbów przy ul. Zdro-
wej oddano do użytku wielofunkcyj-
ne boisko, którego wybudowanie 
kosztowało 314,5 tys. zł. Inwestycja 
została zrealizowane w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego ze środków 
miejskich.

Boisko powstało przy ul. Zdrowej 
32. Projekt został opracowany przez 
Studio V13 z  Częstochowy. W  ra-
mach prac - oprócz wielofunkcyjne-
go boiska z  poliuretanową po-
wierzchnią zamontowano elementy 
małej architektury (ławki, kosze na 
śmieci, stojaki rowerowe), piłkochwy-
ty, powstało też ogrodzenie boiska 
od strony północnej, wyrównano 
i oczyszczono przyległy teren, nasa-
dzono zieleń i odtworzono trawniki. 
Wykonawcą prac było Przedsiębior-
stwo Handlowo Usługowe „GRUMIX” 
z Grudy. Zadanie – wraz z projektem 
oraz nadzorem autorskim i  inwe-
storskim - kosztowało 314 456 zł. - 
Na boisku, którego realizację zlecił 
Urząd Miasta w ramach dzielnicowe-
go zadania z Budżetu Obywatelskie-
go „Kuźnica – zdrowia i  sportowa”, 
można grać m.in. w  siatkówkę, ko-
szykówkę i tenisa ziemnego. Boisko 
zostało połączone z  istniejącym już 
placem zabaw. Projekt zgłoszony do 
BO ma na celu aktywizację lokalnej 
społeczności i zachęcić do zdrowego, 
aktywnego spędzania wolnego cza-
su w  pobliżu miejsca zamieszkania 
przez młodzież i  dorosłych. Nazwa 
ulicy na pewno do tego zobowiązuje 
– podsumowuje Wydział Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Urzędu Mia-
sta Częstochowy.

Nowe boisko 
wielofunkcyjne 
przy ul. Zdrowej

Zadanie w ramach BO

Muzeum Częstochowskie organi-
zuje warsztaty plastyczne. Zaprasza 
dzieci i opiekunów, by zainspirować 
się twórczością Janiny Plucińskiej-
-Zembrzuskiej i  Stanisława Majew-
skiego.

Wydarzenie odbędzie się 19 listo-
pada. Uczestniczki i uczestnicy będą 
malować obrazy farbami akrylowy-
mi na talerzach. Prace, które po-
wstaną mają nawiązywać do twór-
czości Janiny Plucińskiej-Zembrzu-
skiej – malarki i rysowniczki.

Spotkanie odbędzie się w ramach 
wystawy jubileuszowej ,,Dwie setki – 
Plucińska&Majewski. Różne drogi, 
jeden świat”.   Prezentacja zaplano-
wana została z  okazji stulecia uro-
dzin artystów. Zajęcia odbędą w Pa-
wilonie Wystawowym, w Parku Sta-
szica. Początek planowany jest na 
godz. 12.00. Zapisy są prowadzone 
telefonicznie pod nr 504757502, 
koszt uczestnictwa to 12 zł.

 ■ NL

Warsztaty 
plastyczne 
dla najmłodszych

Muzeum zaprasza

W  poniedziałek, 28 listopada 
po raz kolejny do Częstochowy 
zawita mammobus. Z bezpłatne-
go badania będą mogły skorzy-
stać panie w wieku od 50 do 69 
lat. Zapoznaj się ze szczegółami.

Z  bezpłatnego badania, reali-
zowanego w  ramach Populacyj-

nego Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi, mogą sko-
rzystać Panie w  wieku od 50 do 
69 lat, które nie były leczone 
z powodu raka piersi oraz:

– nie miały wykonanej mam-
mografii w  ramach programu 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

– lub otrzymały pisemne wska-
zanie do wykonania badania po 
upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammo-
graficzna będzie do dyspozycji 
Pań przy markecie Auchan przy 
ul. Focha 7 – 28 listopada od 
10.00 do 17.30. Organizator pro-

si o wcześniejszą rejestrację pod 
nr tel. 58 666 24 44 lub na stro-
nie. W  badaniu finansowanym 
przez NFZ można wziąć udział 
niezależnie od miejsca zamiesz-
kania i  bez skierowania lekar-
skiego.

Skorzystaj z bezpłatnego badania
Mammografia

Profesor Paweł Kulesza z tytułem doktora honoris causa 
7 listopada odbyła się uroczystość 
nadania profesorowi Pawłowi Ku-
leszy tytułu Doktora Honorowego 
Politechniki Częstochowskiej w za-
kresie inżynierii materiałowej.

Politechnika Częstochowska

– Prof. dr hab. Paweł Kulesza, 
Członek Rzeczywisty Polskiej Aka-
demii Nauk, jest jednym z najwy-
bitniejszych polskich elektroche-
mików przełomu wieków, uczo-
nym o uznanym autorytecie krajo-
wym, jak i międzynarodowym. Je-
go zainteresowania naukowe 
obejmują swym zasięgiem zarów-
no chemię fizyczną, elektroche-
mię, nieorganiczną chemię anali-
tyczną, chemię materiałową, czy 
inżynierię materiałową – informu-
je Magdalena Fijołek – rzecznik 
prasowy Politechniki Częstochow-
skiej i podkreśla, że prof. dr hab. 
Paweł Kulesza łączą bardzo bliskie 
związki z  Politechniką Często-
chowską. – W  latach 1995-2002 
był jej pracownikiem (Katedry 
Chemii Wydziału Metalurgii i Inży-
nierii Materiałowej, obecnie Wy-
dział Inżynierii Produkcji i Techno-
logii Materiałów). Współpraca 
z  pracownikami Politechniki Czę-
stochowskiej przyniosła około 30 
wspólnych prac – podsumowuje 
rzeczniczka.  Uroczystość nadania 
naukowcowi tytułu doktora hono-
ris causa Politechniki Częstochow-
skiej odbyła się 7 listopada 2022r. 
w Auli Wydziału Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej.
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Ze smutkiem żegnamy Naszego Kolegę 

Ś.P. Władysława Kustrę

znakomitego siatkarza AZS, olimpijczyka, 
wielokrotnegoreprezentanta Polski,  

medalistę Mistrzostw Europy,  
częstochowianina, absolwenta Politechniki Częstochowskiej.

Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora AZS Częstochowa

W czasie spotkania członkowie zarządu – Ja-
cek Opala oraz Dariusz Dengusiak złożyli pod-
pisy na dokumentach i opowiedzieli o swojej 
18-letniej współpracy i karierze w strukturach 
firmy, którą rozpoczynali jako kontrolerzy ja-
kości. Stypendyści mieli okazję poznać historię 
firmy, jej wartości oraz działania związane ze 
społeczną odpowiedzialnością biznesu. Moni-
ka Znamierowska z  Biura Karier Politechniki 
Częstochowskiej podzieliła się informacjami 
na temat współpracy uczelni z biznesem, pod-
kreślając, jak istotne jest kształcenie studen-
tów zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Ko-
lejnym punktem spotkania była rozmowa 
z pracownikami firmy o różnym stażu i zajmu-
jącymi różne stanowiska, m.in. z  pierwszym 
stypendystą Exact Systems - Jakubem Cieślą, 
który dziś zajmuje stanowisko kierownika 
działu inżynieryjnego.

Łączenie pracy z nauką

15 tys. zł na rozpoczęcie studiów (płatne 
w dwóch transzach) otrzymało sześcioro stu-

dentów, którzy byli wcześniej związani z grupą 
kapitałową Exact Systems. Całkowita wartość 
projektu planowanego na trzy lata to 1 mln zł. 
Wśród nich znalazło się troje studentów Poli-
techniki Częstochowskiej oraz po jednej oso-
bie z  Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu i  Akademii 
WSB w Dąbrowie Górniczej.

-  Exact Future to dla mnie szansa, która 
otwiera wiele nowych możliwości. Cieszę się, 
że mogę być częścią projektu i  korzystać ze 
wsparcia, doświadczenia i  wiedzy sporego 
grona pracowników Exact Systems  – mówi 
Natalia Zalas, studentka Politechniki Często-
chowskiej.

Obok środków finansowych stypendyści 
otrzymali możliwość wsparcia w procesie na-
uki m.in.   poznania wielu zakładów przemy-
słowych i nowoczesnych technologii wykorzy-
stywanych w kontroli jakości, udziału w Aka-
demii Jakości, odbycia praktyk studenckich 
czy otrzymania pomocy w realizacji prac dy-
plomowych.

Stypendyści spotkali się w Częstochowie
Sześcioro studentów pierwszego roku otrzymało stypendia w ramach programu Exact Future. Troje z nich to studenci Politechniki Częstochowskiej. Podpisanie 
umów z laureatami odbyło się w centrali firmy przy ul. Focha w Częstochowie. Otrzymają o nich wsparcie o wartości 90 tys. złotych.

Exact Future

„Częstochowa dla Medyków” to 
inicjatywa, która ma na celu zachę-
cić przyszłych lekarzy i pielęgniarki, 
aby związali się z  Częstochową 
i podjęli pracę w Miejskim Szpitalu 
Zespolonym. Placówka ta potrze-
buje pomocy, ponieważ boryka się 
z brakami w kadrze medycznej. 

O stypendium mogą ubiegać się 
studentki i studenci VI roku kierun-
ku lekarskiego, którzy po zakończe-
niu kształcenia (nie później niż 
w ciągu 18 miesięcy) zobowiążą się 
pracować (przynajmniej przez 3 la-
ta) w publicznym podmiocie leczni-
czym dla którego Miasto Często-
chowa jest organem założycielskim. 
Od ubiegłego roku o  stypendium 
mogą starać się także studentki 
i studenci ostatniego roku kierunku 
pielęgniarskiego I  i  II stopnia, ale – 
w  przypadku pielęgniarek i  pielę-

gniarzy – tylko uczelni z terenu Czę-
stochowy. Stypendium w  mogą tu 
otrzymać osoby, które po uzyska-
niu prawa do wykonywania zawo-
du w  ciągu maksimum 3 miesięcy 
zdecydują się na pracę w  często-
chowskim szpitalu miejskim przez 
okres co najmniej 3 lat.

Warunkiem jest też m.in. zalicze-
nie poprzedniego roku studiów 
w  terminie i  uzyskanie stosownej 
średniej ocen – w  przypadku kie-
runku lekarskiego: 3,5, a pielęgniar-
skiego 4,0.

Stypendium dla studentów i stu-
dentek pielęgniarstwa wynosi 1000 
zł miesięcznie, a  dla studentów 
i  studentek kierunku lekarskiego 
2000 zł i jest przyznawane na okres 
9 miesięcy.

Tak przedstawiają się zwyciężczy-
nie tegorocznej edycji:

Anna Martyka

Jestem studentką 6. roku kierunku 
lekarskiego na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi. 
O tym, że studiować będę medycynę 
wiedziałam od zawsze. Jako że jedną 
z głównych cech mojego charakteru 
jest uparte dążenie do celu, plan ten 
musiał się powieść. Tak oto od razu 
po liceum udało mi się dostać na wy-
marzone studia. Może wydawać się 
niezrozumiałe, że 6-letnia nauka to 
marzenie, ale zawsze wiedziałam, że 
wiedza daje ogromne możliwości. To 
tata nauczyciel wychował mnie 
w tym przekonaniu, a mama na każ-
dym etapie dodawała motywacji. 
Gdy tylko zacznie się studiować me-
dycynę szybko zaczyna się rozumieć, 
że to nie tylko praca, a styl życia. Nie 
byłam do końca świadoma na jaką 
odpowiedzialność się pisze wybiera-

jąc ten zawód, ale czuję się na tyle od-
ważna by ją podjąć. Medycyna to nie 
jedyna część mojego życia. Jestem 
osobą, która uwielbia czerpać z życia 
garściami, więc, gdy tylko mam moż-
liwość spędzam czas z rodziną i przy-
jaciółmi. Możliwość skorzystania ze 
Stypendium Miasta Częstochowy 
w  ramach programu “Częstochowa 
dla Medyków” jest formą wyróżnie-
nia i bardzo cieszę się, że mogę z nie-
go skorzystać.

Marcelina Marzec

Jestem studentką 6. roku kierunku 
lekarskiego. Od dziecka marzyłam 
o  tym, żeby zostać lekarzem. Swoje 
marzenie zaczęłam spełniać 5 lat te-
mu. Przygoda ta zaczęła się od tych 
prostszych, ale zarazem ważnych 
rzeczy, jak nauka anatomii, fizjologii 
i patofizjologii człowieka, a kończy na 
naukach klinicznych, gdzie mogę już 
pomagać ludziom, brać udział w ich 
leczeniu, wspierać ich na każdym eta-
pie tego procesu i przede wszystkim 
zbierać doświadczenie, które pomo-
że mi w przyszłości.

Teraz jestem na 6. roku i wiem, że 
wybrałam jedyną prawidłową drogę 
w moim życiu- tę prowadzącą do by-
cia lekarzem i jestem z tego dumna. 
Prywatnie jestem osobą, która uwiel-
bia poznawać nowych ludzi, poma-
gać im i dzielić z nimi swoje pasje, ko-
cham także podróżować- poznawać 
nowe kultury, miejsca, a  przede 
wszystkim zgłębiać tajniki kuchni 
w każdym regionie świata, w którym 
jestem. Ważne miejsce w moim ser-
cu zajmuje drużyna Realu Madryt, 
której kibicuję od 12 lat. Możliwość 
skorzystania ze Stypendium Miasta 
Częstochowy jest dla mnie formą wy-
różnienia i  mam nadzieję, że da mi 
duże szanse rozwoju w przyszłości.

Weronika Marzec

Jestem studentką kierunku lekar-
skiego na Uniwersytecie Medycznym 

w  Łodzi. Od najmłodszych lat wy-
obrażałam sobie siebie w  zawodzie 
lekarza, początkowo bawiąc się w le-
karza na podwórku, aktualnie dzie-
cięce marzenie zamieniam w rzeczy-
wistość studiując medycynę, jestem 
już na 6. roku studiów. W wakacje te-
go roku odbywałam praktyki na połu-
dniu Portugalii na oddziale pediatrii, 
co umożliwiło mi zgłębianie wiedzy 
medycznej w  warunkach innych niż 
polskie oraz zapoznanie się ze stan-
dardami jakie panują za granicą. Pry-
watnie lubię podróżować, poznawać 
nowe kultury i ludzi. Jestem również 
zagorzałą fanką Realu Madryt, które-
mu kibicuje od 2010 roku, oglądam 
każdy mecz i w razie możliwości wy-
jeżdżam do Madrytu, żeby zobaczyć 
drużynę na żywo. W Madrycie czuję 
się jak w domu, jest to moje miejsce 
na Ziemi, w  którym lubię spędzać 
każdą wolną chwilę, nie tylko dlatego, 
że jest to miasto wszystkich Madri-
distas, ale też za niepowtarzalną at-
mosferę i  klimat. Możliwość skorzy-
stania ze Stypendium Miasta Często-
chowy jest dla mnie czymś wyjątko-
wym i mam nadzieję, że da mi duże 
szanse rozwoju w  najbliższej przy-
szłości.

Marta Wieczorek

Przyznam szczerze, że przed stu-
diami nigdy nie interesowałam się 
medycyną. Zawsze lubiłam nauki ści-
słe, takie jak matematyka i  chemia, 
ale nie biologia. Dlatego też z począt-
ku studiowałam chemię we Wrocła-
wiu, ale parę okoliczności sprawiło, 
że wróciłam do Częstochowy i podję-
łam studia pielęgniarskie. I uważam, 
że była to najlepsza decyzja w moim 
życiu. Nigdy nic nie podobało mi się 
tak, jak praktyki odbywane w szpita-
lach. Teraz wiem, że to jest coś, co lu-
bię i chcę robić w przyszłości.

 ■ NL

Częstochowa dla Medyków - znamy zwycięzców
Trzy studentki medycyny oraz jedna studentka pielęgniarstwa- to właśnie one zostały stypendystkami programu ,,Częstochowa dla 
Medyków”. Aby uzyskać stypendium, dziewczyny zadeklarowały, że przez 3 lata będą pracować w częstochowskiej placówce.

Program stypendialny

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i  realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2022r., poz. 176 
z poźn. zm.) oraz art. 10 § 1; art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 
13.10.2022r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 
42-256 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Turów 
dz. 12, 13/1, 13/2, 15, 47 dł. ok. 130 mb”

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Turów; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid.: 12 k.m.9; 13/1 k.m.9; 13/2 
k.m.9; 15 k.m.9; 47 k.m.9.

Działki podlegające podziałowi (w nawiasie wskazano nr działki po podziale):
obręb ewid. Turów; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid. 12 k.m.9 (12/1, 12/2); 13/1 k.m.9 
(13/3, 13/4, 13/5); 13/2 k.m.9 (13/6, 13/7, 13/8); 15 k.m.9 (15/1, 15/2, 15/3).

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki sa-
morządu terytorialnego (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Turów; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid.: 12/1 (12 k.m.9); 13/4 (13/1 
k.m.9); 13/7 (13/2 k.m.9); 15/2 (15 k.m.9).

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb ewid. Turów; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid.: 47 k.m.9.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za do-
konane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia stro-
ny mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski 
i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowe-
go w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

Kilkanaście dni temu ruszyły 
prace związane z  przebudową 
DK-91. Konsorcjum NDI S.A. 
i NDI Sopot S.A. podjęło się do-
kończenia przebudowy Alei 
Wojska Polskiego po poprzed-
nim wykonawcy, z którym mia-
sto zerwało umowę. To bardzo 
ważna inwestycja, realizowa-
na w strategicznym komunika-
cyjnie dla miasta ciągu. – Al. 
Wojska Polskiego to kluczowa 
arteria, ale i  ważny punkt na 
mapie kierowców podróżują-
cych po naszym regionie i połu-
dniowej Polsce – zaznacza Ma-
ciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD w  Częstochowie.

–  Ekipy rozpoczynają obecnie 
frezowanie nawierzchni bitumicz-
nej na tym odcinku. Następnie po 
usunięciu starej nawierzchni roz-
poczną się prace przy budowie 
i przebudowie kanalizacji deszczo-
wej, sanitarnej oraz sieci elektro-
energetycznych i  teletechnicz-
nych, a  także budowy dolnych 
warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni drogowej  – mówi To-
masz Kawalec kierownik budowy 

z  firmy NDI, generalnego wyko-
nawcy prac. –  Następnie planuje-
my rozpoczęcie prac przy budo-
wie obiektu WD1 (ul. Legionów) 
i  WD3 (ul. Krakowska) polegają-
cych na wykonaniu wzmocnienia 
podłoża pod ich podpory.

W ramach inwestycji rozebrane 
zostaną dwa przejścia podziemne, 
a  następnie rozpocznie się budo-
wa nowych przejść. Ponadto jesz-
cze w  listopadzie wykonawca 
chciałby rozpocząć przebudowę 
sieci wodociągowej kolidującej 
z nowoprojektowaną infrastruktu-
rą drogowo – mostową oraz prze-
budowę ciepłociągu w  okolicach 
ul. Okrzei.   – Aktualnie prowadzo-
ne są już prace przy przebudowie 
kanalizacji sanitarnej i budowie ka-
nalizacji deszczowej na kilku odcin-
kach, a  także przy przebudowie 
sieci elektroenergetycznych, które 
kolidują z  nowo projektowaną in-
frastrukturą drogowo-mostową. 
Najwięcej kolizji z  sieciami pod-
ziemnymi, efektem których są cza-
sochłonne prace, znajduje się na 
zamkniętym w obu kierunkach od-
cinku al. Wojska Polskiego – infor-

muje Maciej Hasik, rzecznik MZD 
w Częstochowie. – Prace toczą się 
także przy budowie mostu nad rze-
ką Wartą. Wykonaliśmy funda-
menty w  osi drugiej dla obiektów 
na łącznicach lewej i  prawej. 
W trakcie jest zbrojenie i deskowa-
nie fundamentów osi pierwszej dla 
obiektów na łącznicach lewej i pra-
wej. Od kolejnego tygodnia chce-
my rozpocząć zbrojenia podpór 
obiektu na łącznicach w  osi dru-
giej  – dodaje kierownik budowy 
Tomasz Kawalec z firmy NDI.

Kolejne etapy prac
W  najbliższych tygodniach roz-

pocznie się także wyburzenie po-
zostałych, starych istniejących 

obiektów i  sukcesywna rozbiórka 
kładek dla pieszych oraz budyn-
ków w rejonie ul. Równoległej. Pla-
nowane jest rozpoczęcie przebu-
dowy wodociągów, gazociągów 
i ciepłociągu. Kontynuowane będą 
drogowe roboty rozbiórkowe, 
a ekipy wykonawcy rozpoczną wy-
konywanie dolnych warstw kon-
strukcji nawierzchni drogowej. Wy-
konawca oczekuje, że jeszcze w li-
stopadzie na plac budowy zostaną 
dostarczone pierwsze elementy 
konstrukcji nowego obiektu 
w miejscu estakady na Rakowie.

Całe przedsięwzięcie obejmuje 
przebudowę 5,5-kilometrowego 
odcinka al. Wojska Polskiego od 
węzła z al. Jana Pawła II do skrzyżo-
wania z ul. Rakowską. Każdy z pa-
sów ruchu ma mieć 3,5 metra sze-
rokości. Ważne jest też dostosowa-
nie konstrukcji drogi do nośności 
115 kN/oś (nacisk  osi  pojedynczej 
samochodu ciężarowego) i  nada-
nie jej kategorii KR7.

W  ramach inwestycji powstaną 
nowe chodniki, drogi rowerowe, 
zatoki autobusowe oraz zjazdy do 
posesji i miejsc postojowych. Zada-

nie obejmuje również przebudowę 
skrzyżowań z drogami poprzeczny-
mi, budowę węzła drogowego z ul. 
Rakowską, trzech przejść podziem-
nych, rozbiórkę sześciu istnieją-
cych kładek dla pieszych i budowę 
nowych oraz remont trzech mo-
stów i kładki dla pieszych, ale i bu-
dowę pięciu nowych obiektów mo-
stowych. Co więcej, do wykonania 
jest także przebudowa systemu 
odwodnienia, oświetlenie drogi, 
kanał technologiczny, ekrany aku-
styczne oraz przebudowa kolidują-
cych urządzeń i sieci istniejącej in-
frastruktury pod i naziemnej, czyli 
urządzeń teletechnicznych i  ener-
getycznych, sieci wodociągowych, 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
sieci gazowych, urządzeń meliora-
cyjnych i  hydrologicznych. Gene-
ralny wykonawca konsorcjum firm 
z Grupy NDI odpowiada również za 
wykonanie docelowej organizacji 
ruchu oraz za nasadzenia zieleni. 
Konsorcjum wykonawcze ma czas 
na zakończenie robót oraz zdoby-
cie pozwoleń i koniecznych odbio-
rów zgodnie z umową do końca li-
stopada przyszłego roku.

Wznowienie przebudowy al. Wojska Polskiego
Stan na początek listopada 2022

W  rozgrywanym w  Szczecinie 
spotkaniu 1/8 finału Fortuna Pu-
charu Polski Raków Częstochowa 
pokonał gospodarzy 1:0. Bramkę 
na wagę awansu do ćwierćfinału 
zdobył Ivi Lopez. Zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji.

Na pomeczowej konferencji tre-
ner Marek Papszun pogratulował 
drużynie i  całej “szatni” awansu. – 
Trafiliśmy najgorzej jak mogliśmy. 
Drużyna na wyjeździe, daleki wy-
jazd. To też nie ułatwiało nam za-
dania, bo to jest końcówka sezonu, 
nasz 26 czy 27 mecz. Te podróże 
też kosztują i  to trzeba wziąć pod 
uwagę. Tym bardziej szacunek dla 
drużyny. Dzisiaj zwyciężyła zasłu-
żenie, stwarzając więcej okazji 

bramkowych w  tym takim dyna-
micznym i niełatwym dla nas me-
czu – mówił szkoleniowiec Rakowa.

Pogoń Szczecin – Raków Często-
chowa 0:1 (0:0)
Bramki: Ivi 68′

Raków: Trelowski – Tudor, Arse-
nić, Svarnas, Papanikolaou, Ko-
chergin, Sorescu (88. Długosz), 
Kun, Ivi, Wdowiak (61. Nowak), 
Piasecki (81. Musiolik)
Pogoń: Klebaniuk – Bartkowski 
(36. Stolarski), Zech, Malec, Mata 
(78. Carlos), Dąbrowski, Kowal-
czyk (78. Borges), Kurzawa, Ku-
charczyk, Grosicki, Zahović (63. 
Bichakchyan)

Raków w ćwierćfinale 
Fortuna Pucharu Polski 

Mamy awans

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Fortuna Pucharu Polski 
fot. Grzegorz Misiak
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Areszt Śledczy w Częstochowie 
stale prowadzi działania związa-
ne z pozyskaniem nowych miejsc 
pracy dla osadzonych. 4 listopa-
da podpisano umowę z Państwo-
wym Gospodarstwem Leśnym 
Lasami Państwowymi – Nadle-
śnictwem Złoty Potok. W ramach 
tej umowy czterech skazanych 
zatrudnionych zostanie przy roz-
biórce budynków i  pracach po-
rządkowych – sprzątaniu zalega-
jących śmieci i odpadów na tere-
nie Nadleśnictwa.

Podpisanie umowy miało miejsce 
4 listopada 2022 r. w siedzibie Nadle-
śnictwa Złoty Potok podczas spotka-
nia dyrektora Aresztu Śledczego 
w  Częstochowie mjr Michała Krupy 
i  Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty 
Potok mgr inż. Andrzeja Krzypkow-
skiego. – Zatrudnienie jest jednym 
z  podstawowych środków oddziały-
wań penitencjarnych, który umożli-
wia kadrze penitencjarnej wzbudza-

nie w skazanych woli współdziałania 
w kształtowaniu ich społecznie pożą-
danych postaw. Zatrudnienie odpłat-
ne daje skazanym możliwość spłaca-
nia nałożonych na nich sądowych zo-
bowiązań finansowych, naprawienie 
wyrządzonej przestępstwem szkody 
czy spłatę zobowiązań ofiarom prze-
stępstw. Taka forma zatrudnienia da-
je również możliwości i szansę na fi-
nansowe wsparcie rodziny – wyja-
śnia por. Maria Warzecha, rzecznik 
prasowy Służby Wiezięnnej.

W  Areszcie Śledczym w  Często-
chowie w ramach zatrudnienia od-
płatnego  osadzeni wykonują m.in. 
prace poza terenem jednostki peni-
tencjarnej w  systemie bez konwo-
jenta u kontrahentów pozawięzien-
nych. Ponadto zajmują się pracami 
porządkowymi oraz pomocniczymi 
na rzecz jednostek organizacyjnych 
Służby Więziennej, a  także pracują 
w  przywięziennych przedsiębior-
stwach państwowych. Jak informu-

je rzeczniczka służby więziennej, 
wskaźnik powszechności zatrudnie-
nia wśród skazanych (zarówno od-
płatnego jak i  nieodpłatnego) 
w  październiku 2022 r. w  często-
chowskiej jednostce penitencjarnej 
wyniósł 63,30%.

“Praca dla więźniów” to program, 
który wprowadzony został przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
i  Służbę Więzienną w  2016 roku. 
Dzięki niemu zatrudnienie wśród 
skazanych i ukaranych, kwalifikują-
cych się do pracy wynosi obecnie 

ponad 95 proc. – Są to aktualnie 
najwyższe wskaźniki od początku 
realizacji programu „Praca dla więź-
niów”. W 2015 roku pracowała tylko 
nieco ponad 1/3 osadzonych. W ra-
mach programu „Praca dla więź-
niów” wybudowano   hale produk-
cyjne na terenie jednostek peniten-
cjarnych tworząc tym samym nowe 
miejsca pracy dla osadzonych – do-
daje por. Maria Warzecha i zwraca 
uwagę na to, że zatrudnienie osób 
pozbawionych wolności to także 
korzyści dla pracodawców, ponie-
waż każdemu przedsiębiorcy przy-
sługuje ryczałt z tytułu zatrudnienia 
osób pozbawionych wolności.  Wy-
nosi on 35% wartości wynagrodzeń 
wypłacanych z tytułu zwiększonych 
kosztów zatrudnienia skazanych ze 
środków Funduszu Aktywizacji Za-
wodowej Skazanych oraz Rozwoju 
Przywięziennych Zakładów Pracy.

 ■ PN

Osadzeni w częstochowskim Areszcie Śledczym
będą pracować w Nadleśnictwie Złoty

Potok

fot. Maria Warzecha

W piątek obchodzimy 104. roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Na terenie powiatu często-
chowskiego w najbliższych dniach or-
ganizowane będą z  tej okazji różne 
wydarzenia. Zapraszamy do wzięcia 
udziału!

Koniecpolski Bieg Niepodległości

Bieg odbędzie się w  Koniecpolu. 
Start i  meta znajdują się na boisku 
,,Orlik” przy ul. Szkolnej. Trasa prowa-
dzi przez koniecpolski las. Możliwy 
jest udział w jednej z trzech kategorii: 
kobiety- 2km, mężczyźni- 4km i dzie-
ci- 600m. Zapisy do biegu startują 
o godzinie 10:00.

              Koncert Patriotyczny             
- Droga Ku Wolności

W  niedzielę 13 listopada w  hali 
sportowej w Mykanowie odbędzie 
się koncert patriotyczny pod tytu-
łem ,,Droga ku wolności”. Wystąpią 
między innymi członkowie Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Myka-
nów.

Wieczornica Patriotyczna

Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminna Biblioteka w  Rędzinach 
organizują koncert pod patrona-
tem wójta gminy Rędziny Pawła 
Militowskiego. Wydarzenie odbę-
dzie się w Hali Sportowej w Rędzi-
nach przy ul. Działkowiczów 20.

Radośni z wolności, dumni 
z Polskości

Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Mokrzeszy ,,Iskierki” zaprasza 
na koncert folklorystyczno-patrio-
tyczny. Wystąpią członkowie Ze-
społu Pieśni i  Tańca ,,Częstocho-
wa”. W trakcie wydarzenia będzie 
można spróbować potraw kuchni 
staropolskiej.

Roztaczaj skrzydła orle biały

11 listopada o  godzinie 17 
w  Centrum Usług Społecznościo-
wych w  Janowie przy pl. grun-
waldzkim 9 odbędzie się wieczor-
nica patriotyczna. Zaplanowano: 

rozmowy o  wolności i  niepodle-
głości, wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych, czytanie poezji 
oraz poczęstunek.

Narodowe Święto Niepodległości

Wójt Gminy Konopiska zapra-
sza na uroczyste obchody. 
W  Gminnej Hali Sportowej odbę-
dzie się koncert chóru męskiego 
,,Pochodnia” oraz występ arty-
styczny uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II. Ponadto 
zostanie zaprezentowana naj-
większa na świecie haftowana re-
plika obrazu Jana Matejki.

Ognisko patriotyczne

Wójt Gminy Poczesna, GCKIiR 
oraz Zespół śpiewaczy ,,Kwiaty je-
sieni” zapraszają chętnych do za-
manifestowania swojej polskości. 
Zachęcają do wspólnego śpiewu 
znanych pieśni i piosenek żołnier-
skich przy placu za GCKIiR w  Po-
czesnej. Całość rozpocznie się 
o godzinie 17:30, 10 listopada.

Obchody Święta Niepodległości w powiecie częstochowskim

11 listopada

W  niedzielę 6 listopada Biblio-
teka Gminna w  Mstowie zorgani-
zowała wielopokoleniowe spotka-
nia mieszkańców gminy. 

Spotkanie odbyło się pod ha-
słem ,,Jesienny wieczór wspo-
mnień o  Gminie Mstów”. W  trak-

cie spotkania można było obej-
rzeć inscenizację ballady Adama 
Mickiewicza ,,Pani Twardowska”. 
Przedstawienie przygotowała bi-
blioteka wraz z czytelnikami w ra-
mach ,,Narodowego Czytania”.

Jesienny wieczór wspomnień
Gmina Mstów 

Robert Parkitny, który został 
ambasadorem Rakowa w  gminie 
Poczesna chce zadbać o  to, by 
klub działał bliżej lokalnej społecz-
ności. Właśnie dlatego rozpoczął 
się szereg inicjatyw mających na 
to na celu. 

Podstawową kwestią będzie pro-
mocja piłki nożnej wśród najmłod-
szych.  Zgodnie z zawartym porozu-

mieniem Przedstawiciel czerwono-
-niebieskich we współpracy z głów-
nym specjalistą ds. sportu w gminie 
Poczesna - Pawłem Wiśniewskim, 
podejmą działania w celu promocji 
zdrowego stylu życia, piłki nożnej 
i Rakowa. Zaplanowane są spotka-
nia z  dziećmi i  młodzieżą z  przed-
szkoli, szkół oraz drużyn piłkar-
skich- informuje Gmina Poczesna. 

Ambasador Rakowa w odwiedzinach 
Gmina Poczesna

3 listopada w  Hali Sportowej 
w  Poczesnej odbyła się kolejna 
edycja Igrzysk Dzieci Powiatu 
Częstochowskiego w  tenisie sto-
łowym. Amelia Skwara, Nadia Ko-
tarska i Patrycja Herman, zajęły II 
miejsce. 

Nie tylko dziewczyny, ale rów-
nież chłopcy pokazali na co ich 

stać. Niewiele brakowało, aby 
znaleźli się na podium. Ostatecz-
nie zajęli IV miejsce. W klasyfika-
cji indywidualnej III miejsce w ry-
walizacji dziewcząt zajęła Amelia 
Skwara. Trzyosobowa drużyna 
dziewcząt awansowała do turnie-
ju rejonowego, który odbędzie 
się w Częstochowie. 

Tenisistki stołowe z Aleksandrii wygrywają

Gmina Konopiska

Urząd Gminy w Rędzinach przy ul. 
Wolności 87 przypomina, że w nastę-
pujących dnia, to jest: 10, 24 listopa-
da oraz 8, 22 grudnia w  godzinach 
8-15 odbywają się spotkania infor-
macyjne. 

Spotkania dotyczyć będą wymiany 
źródeł ciepła oraz dostępnych progra-
mów finansowania. Całość organizo-
wana jest we współpracy Ekodoradcy 
Subregionalnego Związku Gmin i Po-
wiatów Województwa śląskiego. 

Spotkania informacyjne

Gmina Rędziny

Wójt gminy, Gminny Ośrodek 
Kultury i Stowarzyszenie Dąbrow-
ski Klub Seniora zapraszają 
mieszkańców gminy, którzy są 
w wieku powyżej 60 lat na Gmin-
ny Dzień Seniora.

Wydarzenie odbędzie się 19 li-
stopada. W  programie przewi-
dziano premierę spektaklu 
,,Ostatki” Zespołu Teatralnego 
,,Dąbrowianie” oraz koncert ze-
społu ,,Hawaje”. Ponadto przewi-
dziane jest wspólne biesiadowa-
nie oraz poczęstunek. W  trakcie 
trwania wydarzenia będzie moż-
na obejrzeć własnoręcznie wyko-
nane prace autorstwa Seniorów. 

Gminny Dzień Seniora
Dąbrowa Zielona

 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska
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Pod koniec ubiegłego tygodnia, 
policjanci z Częstochowy, wspierani 
przez mundurowych z SPKP z Kato-
wic i Opola, zatrzymali 2 mieszkań-
ców województwa śląskiego. 
Obaj usłyszeli zarzuty udziału w zor-
ganizowanej grupie przestępczej. 
Mężczyźni mają na koncie przestęp-
stwa popełniane od 2019 roku prze-
ciwko bezpieczeństwu powszechne-
mu, ochronie środowiska, mieniu 
oraz wiarygodności dokumentów 
w związku z nielegalnym transporto-
waniem i  składowaniem prawie 
600  tys. litrów odpadów niebez-
piecznych na terenie Paniówek (po-
wiat gliwicki).

Kilka dni temu policjanci trafili 
również na ślad mieszkańca woje-
wództwa śląskiego. Mężczyzna 
ukrywał się przed organami ściga-
nia. 42-latek w 2017 roku kierował 
grupą przestępczą  zarabiają-
cą  na  nielegalnym obrocie szkodli-
wymi odpadami.  Mężczyzna usły-
szał zarzuty gromadzenia i  składo-
wania  niebezpiecznych dla życia 
i zdrowia wielu osób odpadów mię-
dzy innymi na terenie Kędzierzyna-
-Koźla (w  ilości kilkuset tysięcy li-

trów) i  Dąbrowy Górniczej  (ponad 
200 tysięcy litrów).

,,Na podstawie badań przeprowa-
dzonych na zabezpieczonych prób-
kach biegli stwierdzili, że substancje te, 
składowane i  przechowywane w  nie-
właściwy sposób, mogą stanowić bez-
pośrednie zagrożenie życia i  zdrowia 
wielu osób, a także powodować istot-
ne zniszczenia w  świecie roślinnym 
i  zwierzęcym” – poinformowała Ko-
menda Miejska Policji w Częstochowie.

Sąd, na wniosek Prokuratury Re-
gionalnej w Katowicach postanowił 
umieścić mężczyzn w areszcie. Spę-
dzą tam najbliższe 3 miesiące.

Za kierowanie i udział w zorgani-
zowanej grupie przestępczej, trans-
port i  składowanie odpadów nie-
bezpiecznych w sposób zagrażający 
życiu i zdrowiu wielu osób grozi im 
do 10 lat więzienia.

 ■ NL

Składowali niebezpieczne odpady 
– trafili do aresztu
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy zatrzymali członków zorgani-
zowanej grupy przestępczej. Podejrzani składowali niebezpieczne odpady na terenie województwa 
śląskiego i opolskiego. Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach, sąd zdecydował 
o umieszczeniu przestępców w areszcie.

Policja odwołała poszukiwania 
31-letniego Adama Meler. Został 
znaleziony na terenie miejscowości 
Herby. Mężczyzna jest cały i zdrowy. 
Nie wymagał pomocy medycznej.

24 października zgłoszono zagi-
nięcie 31-latka w  lublinieckiej ko-
mendzie. Mężczyzna nie wrócił do 
domu oraz nie skontaktował się 
z  rodziną i  znajomymi. Policjanci 
podjęli stosowne działania. Przeszu-
kano rejon miejscowości Herby oraz 

byłej jednostki wojskowej znajdują-
cej się w  pobliskim kompleksie le-
śnym. Sprawdzone zostały okolice. 
Policjanci Wydziału Kryminalnego 
znaleźli zaginionego w  okolicach 
składu złomu w Herbach. Munduro-
wi dziękują wszystkim osobom, któ-
re aktywnie włączyły się w poszuki-
wania- poinformowała Komenda 
Powiatowa Policji w Lublińcu.

 ■ NL

Mieszkaniec Herb wrócił do domu
Mafia śmieciowa Poszukiwania odwołane

Ponad 300 biegaczy wzięło udział 
w  Niebieskim Biegu Niepodległości 
w  Lesie Łagiewnickim, zorganizowa-
nym z okazji 104. rocznicy odzyskania 
wolności przez Polskę. Jedną z uczest-
niczek biegu była sierż. Agnieszka Jeż. 
Policjantka z  Częstochowy wystarto-
wała w reprezentacji Polskiej Policji. Jej 
drużyna zajęła I miejsce. W kategorii 
Policja – Kobiety, Agnieszka Jeż była 
najszybsza, a kategorii Open – Kobiety 
zajęła III miejsce.

– W ubiegłą sobotę w Łodzi odbył 
się Niebieski Bieg Niepodległości. 313 
zawodników przed startem uczciło 
104. rocznicę odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości i  odśpiewało 
hymn Polski. Biegaczki i  biegacze 
mieli do pokonania 10 kilometrów 
niełatwej trasy przełajowej w  Lesie 
Łagiewnickim. Policjantka z  Często-
chowy – sierżant Agnieszka Jeż – zdo-
minowała podium, zdobywając indy-
widualnie dwa puchary Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w  Łodzi – za 

zajęcie I miejsca w kategorii „Policja-
-kobiety” i  III miejsca w  kategorii 
„Open–kobiety”. Drużynowo nato-
miast, w reprezentacji Polskiej Policji, 
“wybiegała” złoty medal i puchar Ko-
mendanta Głównego Policji – podsu-
mowuje częstochowska policja i gra-
tuluje funkcjonariuszce sportowych 
sukcesów.

W zwycięskiej drużynie pobiegli 
również:
podinsp. Maciej Wojciechowski 
z WSPOL w Szczytnie;
st. asp. Jacek Michulec 
z KPP w Żywcu;
mł. asp. Beata Szatka 
z KWP w Opolu;
mł. asp. Arkadiusz Połeć 
z SP w Słupsku;
st. sierż. Rafał Stachowski 
z KPP w Złotowie;
sierż. Mateusz Wolnik 
z KWP w Katowicach;
post. Damian Skupiński 
z KPP w Sieradzu.

Sierż. Agnieszka Jeż z trzema pucharami

Niebieski Bieg Niepodległości

W  ubiegłym tygodniu odbyła się 
atestacja koni i  dwóch kandyda-
tów na jeźdźców Ogniwa Konnego 
Wydziału Prewencji KMP w  Czę-
stochowie. Post. Kacper Płachta 
i post. Dominika Pancerz uzyskali 
pierwszy stopień atestu, co daje 
im możliwość pełnienia służby pa-
trolowej w terenie, natomiast naj-
bardziej doświadczone konie od-
nowiły swoje uprawnienia i w dal-
szym ciągu będą mogły wspierać 
funkcjonariuszy w służbie.
Policja konna w  Częstochowie 
funkcjonuje od 1998 roku. Obec-
nie w zespole służbę pełni 12 poli-
cyjnych jeźdźców i  13 koni, które 
cyklicznie poddawane są egzami-
nom oceniającym ich sprawność 
użytkową. Atestacja, bo tak nazy-
wa się egzamin w formacji konnej, 
to nic innego jak sprawdzian 
umiejętności zarówno jeźdźca, jak 

i konia służbowego. O ile policjant 
zdaje go raz – najpierw, żeby zdo-
być atest I stopnia, później atest II 
stopnia, o  tyle policyjne wierz-
chowce po uzyskaniu pozytywne-
go wyniku egzaminu II stopnia, 
muszą go cyklicznie odnawiać co 
18 miesięcy. Takie kontrolne egza-
miny sprawdzają, czy konie służ-
bowe nadal spełniają wysokie wy-
magania i  są zdolne do pełnienia 
służby w Policji.
W  ubiegłym tygodniu w  Często-
chowie przeprowadzona została 
pierwsza część egzaminu dla kan-
dydatów na jeźdźców oraz atesta-
cja drugiego stopnia dla policyj-
nych wierzchowców. Zarówno 
kandydaci na jeźdźców, jak i konie 
spisali się na medal.
Post. Kacper Płachta i post. Domi-
nika Pancerz uzyskali pierwszy 
stopień atestu, co daje im możli-

wość pełnienia służby patrolowej 
w  ruchu miejskim o małym natę-
żeniu, na terenach zielonych 
i  podczas zabezpieczenia imprez 
o  niskim stopniu ryzyka. Nato-
miast Opus, Hamish, Smyczek, 
Wan, Toszek, Larnaka, Kasur, Wi-
dim i  Epikur przeszły kontrolną 
atestację i  przez kolejne 18 mie-
sięcy będą mogły wspierać funk-
cjonariuszy w służbie.
Atestacja przebiegła pod 
okiem nadkom. Izabeli Dobrowol-
skiej – koordynatora do spraw hi-
pologii z  Biura Prewencji Komen-
dy Głównej Policji oraz  asp. 
szt. Adama Chmela i asp. szt. Łu-
kasza Brzezińskiego z  Wydziału 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, koordynato-
rów z  Komendy Głównej Policji 
i  Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach.

Policyjni jeźdźcy gotowi do pełnienia służby na koniach 

Ogniwo Konne Wydziału Prewencji

44-letni mężczyzna i  jego 31-letni 
kompan mieli naruszyć nietykal-
ność cielesną innego mężczyzny 
w  zeszły poniedziałek w  rejonie 
Starego Rynku. Jak się okazało, 
młodszy z  mężczyzn był poszuki-
wany listem gończym, a  starszy 
z nich miał przy sobie nóż i pałkę. 
Obaj zostali ujęci przez strażników 
miejskich.
Do zdarzenia doszło w poniedzia-
łek ok. godz. 21:40 w rejonie Sta-
rego Runku przy ul. Mirowskiej. 
Dwaj mężczyźni mieli naruszyć 
nietykalność cielesną innego męż-
czyzny. Na widok patrolu Straży 
Miejskiej jeden ze sprawców pró-

bował uciekać. Został ujęty po po-
ścigu przez strażnika miejskiego.
– Poszkodowany mężczyzna 
oznajmił, że został zaatakowany 
przez sprawców i  że grożono mu 
nożem. Strażnicy miejscy ujawnili 
przy 44-latku nóż i pałkę. Na miej-
sce przybyli policjanci z  IV KP. 
W  ręce mundurowych trafił też 
31-latek, który był poszukiwany li-
stem gończym. Sprawcy muszą li-
czyć się z  odpowiedzialnością za 
swój czyn – poinformował Artur 
Kucharski, rzecznik Straży Miej-
skiej w Częstochowie.

Zaatakowali mężczyznę w rejonie 
Starego Rynku

Zostali zatrzymani

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

● 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

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

● 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

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

● Komplet do chrztu dla dziew-
czynki, rozmiar 58, sprzedam 
tanio, cena 100 zł, 
tel. 576 991 894

● 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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

● 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

● Suknia ślubna, rozmiar 38, biała 
śmietankowa oraz tren i woalka. 
Cena 400 zł do negocjacji. 
Tel. 576 991 894

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

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

● 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

● 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 stare telefony komór-
kowe, tel. 667 499 164

● Przyjmę srebro - złom. 
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

● Podejmę pracę związaną ze 
sztuką - praca na scenie, np. te-
atr, lub malarstwo, literatura. 
Może być praca związana z far-
macją. Tel. 667 499 164

● Pracownik gospodarczy z do-
świadczeniem podejmie pracę. 
Tel. 665 226 044

Mercedes Benz A170, rok 
prod. 2003, poj. 1,689 cm³, 
diesel, przebieg: 240.000, 
właścicielki: kobiety niepa-
lące, bardzo ekonomiczny. 
Pilnie sprzedam.
Cena: 5200 PLN. 
Tel. 507 859 705

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
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OPEL ASTRA III 
1.6 E, rok prod. 2008, 
kraj., 

12.800 zł

TOYOTA AVENSIS 
2.0 E, rok prod. 2020,  
kraj., I-wł, serwisowany, 
F-VAT

179.900 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

VW PASSAT 
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

85.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, 32.900 zł

AUDI A5 1.8 E, rok prod. 2014, 63.900 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 A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 219.900 zł

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

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

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

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

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

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

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019,  118.500 zł

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

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

FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2011,  42.500 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

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

OPEL ZAFIRA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj.,            16.800 zł
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2008, 9.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT  137.900 zł
VW GOLF VI, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 24.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 6.900 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001, 7.900 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

Wybrane samochody na dzień 4 listopada 2022
FIAT TIPO 
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł

W 2023 r. czekają nas spore zmia-
ny w  cenach energii elektrycznej. 
W związku z nimi posiadacze samo-
chodów elektrycznych zapłacą rocz-
nie od kilkuset do ponad 1000 zł 
więcej za ładowanie samochodu niż 
dotychczas. Sprawdziliśmy, czy po-
siadanie elektryka nadal się opłaca.

W lipcu 2022 r. Urząd Regulacji 
Energetyki informował, że trzech 
z  czterech sprzedawców energii 
(Enea, Energa i  Tauron) wniosło 
o  podwyżkę taryf. Niektórzy od-
biorcy otrzymali od dostawców 
energii druzgocące propozycje 
cen na kolejny rok np. miasto 
Piotrków Trybunalski z 338 zł za 1 
MWh aż na 3517,8 zł, czyli ponad 
1000% więcej.

Na kryzysową sytuację zareago-
wał polski rząd, zamrażając ceny 
energii elektrycznej na 2023 r. dla 
gospodarstw domowych. Ustalona 
cena ma wynieść 693 zł za MWh po 
przekroczeniu limitu: 2000 kWh 
rocznie dla wszystkich gospo-
darstw domowych, 2600 kWh rocz-
nie dla gospodarstw domowych 
z  osobami niepełnosprawnymi, 
3000 kWh dla rodzin z Kartą Dużej 
Rodziny oraz rolników.

Poniżej limitu cena energii po-
zostanie na poziomie z  2022 r., 
czyli: Enea - 0,62 zł, Tauron - 0,63 
zł, E.ON  - 0,64 zł, PGE - 0,67 zł, 
Energa - 0,7 zł.

To właśnie limit zużycia energii 
elektrycznej jest tutaj kluczowy 
dla kierowców, ponieważ ładowa-
nie samochodu elektrycznego 
z domowej instalacji może spowo-
dować jego przekroczenie. Jak do-
tąd statystyczne gospodarstwo 
domowe mieściło się poniżej 2000 
kWh rocznego zużycia. Średnie zu-
życie energii elektrycznej przez sa-
mochód elektryczny na 100 km to 
24,2 kWh Specjaliści rankomat.pl 
obliczyli je na podstawie średnie-
go zużycia 27 modeli samocho-
dów elektrycznych z  raportu 
ADAC. Przejeżdżający średnio 
8600 km Polak potrzebowałby 
2081 kWh na zasilenie samocho-
du elektrycznego. To już przekra-
cza limit dla zwykłego gospodar-
stwa domowego. Średnie zużycie 
energii elektrycznej dla gospodar-
stwa domowego w  Polsce wynio-
sło 1996 kWh (dane z  raportu 
GUS), trudno więc będzie posiada-
czom elektryków zmieścić się w li-
micie. Gdybyśmy do średniego zu-
życia energii z 2021 r. dodali 2077 
kWh za samochód elektryczny, 
łączne zużycie wyniosłoby 4073 
kWh i  otrzymalibyśmy rachunek 
za prąd o następującej wysokości.

 ■  Źródło: rankomat.pl. 

Elektryk o połowę taniej 
od auta spalinowego, 
ale pod jednym warunkiem

Wyjaśniamy
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