
Surowsza kara za gwałt
Projekt nowelizacji kodeksu karnego przewiduje 
podwyższenie górnej granicy kary za gwałt  
– sprawcy grozić będzie od 2 do 15 lat więzienia 
(obecnie od 2 do 12 lat).

Sankcja za okrucieństwo
Za gwałt  popełniony ze szczególnym okrucień-

stwem sąd będzie mógł zastosować karę 25 lat po-
zbawienia wolności albo karę dożywotniego 
pozbawienia wolności (obecnie to od 5 do 15 lat wię-
zienia). - Dodatkowo obecne brzmienie tego prze-
pisu zostało uzupełnione o spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu ofiary, za co również grozić 
będzie taka sama podwyższona kara – informuje re-
sort sprawiedliwości.
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Ojcowie coraz częściej anga-
żują się w opiekę nad mały-
mi dziećmi. Mężczyźni decy-
dują się na urlop ojcowski 
lub tzw. urlop tacierzyński 
(macierzyński). W Często-
chowie liczba ojców w maju 
2020 roku przebywających 
na zasiłku macierzyńskim 
wynosiła 5, na zasiłku oj-
cowskim 42. W ubiegłym ro-
ku na macierzyńskim było 3 
panów, na ojcowskim 51. 
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Na poprawę bezpieczeństwa pracy 

Przedsiębiorco!  
Sięgnij po pieniądze

Pracodawcy mogą składać już wnioski  
o dofinansowanie projektów, które poprawią bez-
pieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie 
szkodliwych czynników. Dokumentację trzeba 
przekazać do 31 sierpnia.  Na konkurs przeznaczo-
no łącznie 50 mln zł.
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Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się elek-
trycznymi hulajnogami. Resort proponuje zmia-
ny w przepisach. M.in. chce, by użytkownik hu-
lajnogi jechał po chodniku nie szybciej niż 8 
km/h.
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Efektem porozumienia, które miasto zawarło z firmą Hillwood będzie 
nowa droga między ulicami  Jaskrowską a Warszawską. Posłuży ona 
obsłudze komunikacyjnej przyszłego centrum logistycznego firmy, 
ale będzie też dostępna dla wszystkich kierujących, usprawniając 
poruszanie się po tym rejonie miasta. 
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Kancelaria radców prawnych
Rusek i Partnerzy w Częstochowie

Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem górna granica kary będzie wynosić  
25 lat pozbawienia wolności, a za morderstwo popełnione z gwałtem bezwzględne do-
żywocie – między innymi takie zmiany zakłada projekt  zaostrzenia przepisów karnych 
za przestępstwa seksualne z użyciem przemocy wobec kobiet i dzieci. 

Poczta Polska ściąga 
zaległy abonament 
RTV
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Tata na tacierzyńskim

Kodeks karny

Zaostrzenie kar  
dla gwałcicieli i większa 
ochrona ofiar gwałtówW tym roku

Nowa droga między ulicami 
Jaskrowską a Warszawską

Zmiany w przepisach

5 tysięcy grzywny 
za niesprawną 
hulajnogę

 Q ciąg dalszy na stronie 3

Masz problem? Napisz!
redakcja@zycieczestochowy.pl
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Celem konkursu jest wybór projektów, które 
dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami 
przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zre-
dukowania niekorzystnego oddziaływania czyn-
ników ryzyka. To, jaką kwotę dofinansowania 
otrzyma dana firma, zależy od wartości zgłoszo-
nego projektu oraz liczby osób, za które przed-
siębiorca opłaca składki na ubezpieczenia 
społeczne. Najmniejsze podmioty, tj. zgłaszające 
do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać do-
finansowanie w wysokości 90% szacowanej war-
tości projektu. Wsparcie z ZUS może w tym 
wypadku wynieść 140 tys. zł. Najwięksi praco-
dawcy, czyli ci  zgłaszający co najmniej 250 osób 
do ubezpieczeń społecznych, mogą uzyskać dofi-
nansowanie nawet w wysokości 500 tys. zł.

Udział procentowy wysokości dofinansowania 
w przypadku opłacania składek na ubezpie-
czenia społeczne za:
- od 1 do 9 osób – 90% szacowanej wartości pro-

jektu – maksymalna kwota dofinansowania to 
140 000 zł;

- od 10 do 49 osób – 80% szacowanej wartości 
projektu – maksymalna kwota dofinanso-
wania to 210 000 zł;

- od 50 do 249 osób – 60% szacowanej wartości 
projektu – maksymalna kwota dofinanso-
wania to 340 000 zł;

- od 250 osób – 20% szacowanej wartości pro-
jektu – maksymalna kwota dofinansowania to 
500 000 zł.

Działania objęte dofinansowaniem muszą mie-
ścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyj-
nych i 2 doradczych. Może to być np. zakup osłon 
i urządzeń ochronnych lub technologii oczysz-

czania oraz uzdatniania powietrza. Pełna lista 
znajduje się w regulaminie do konkursu. 

Tylko do 31 sierpnia
- Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. 

Termin, do którego można złożyć dokumenty, to 
31 sierpnia. Szczegółowy regulamin konkursu 
oraz informacje o wymaganych załącznikach są 
dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, w Biuletynie Informacji Publicznej - in-
formuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Wniosek składany jest w formie papierowej i 
elektronicznej. Jego rozpatrzenie jest dwueta-
powe. Najpierw podlega on ocenie formalnej 
przez ZUS, czyli sprawdzeniu kompletności i 
poprawności złożonych dokumentów, a na-
stępnie wniosek jest oceniany merytorycznie. 
W tym przypadku sprawdzają go eksperci z 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.   

Konkurs dla solidnych firm
Nie każda firma może wziąć udział w konkursie. 

Nie można zalegać z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdro-
wotne oraz z opłacaniem podatków. Firma nie 
może też znajdować się w stanie upadłości, pod 
zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, po-
stępowania upadłościowego lub postępowania 
układowego z wierzycielem. 

Z konkursu nie może skorzystać przedsię-
biorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat 
dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zo-
bowiązany do jego zwrotu. 

Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu 
można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: konkurs@zus.pl.
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Akcja charytatywna

Częstochowska 
nauczycielka 
potrzebuje 
naszej pomocy
Jedna z nauczycielek Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 23 im. J. 
Korczaka w Częstochowie od 
kilku lat zmaga się z czernia-
kiem. Koleżanki i koledzy z pracy 
postanowili wziąć sprawy w 
swoje ręce i pomóc jej w nie-
równej walce z chorobą. Z tego 
też powodu stworzyli specjalny 
profil na facebooku, na którym 
prowadzą różnego rodzaju au-
kcje. Dochód z nich zostanie 
przekazany na leczenie pani Izy.

Izabela Matczak od paru lat zmaga 
się z czerniakiem. To jeden z najgroź-
niejszych nowotworów, dający 
bardzo szybkie przerzuty. Kobieta 
przeszła już zabieg amputacji palca 
stopy, na którym umiejscowił się 
czerniak oraz wycięcie węzłów pa-
chwinowych, gdzie był pierwszy 
przerzut. Leczenie zakończyło się 
pomyślnie. Pani Iza była pod stałą 
kontrolą lekarską. Niestety w lutym 
tego roku badanie kontrolne wyka-
zało zmianę w głowie. - Okazało się, 

że to przerzutowy guz mózgu – 
mówi Katarzyna Czerwińska, córka 
pani Izy. - Mama przeszła operację 
wycięcia guza, jednak badania wy-
kazały, że zmiany nowotworowe są 
złośliwe. Mama więc musi nadal 
mieć leczenie onkologiczne. O ile ra-
dioterapia była dla nas dostępna, to 
niestety dalsze leczenie immunote-
rapią jest bardzo drogie i często wy-
maga refundacji z ministerstwa, 
którą bardzo ciężko szybko zdobyć, 
a czas tutaj odgrywa ogromną rolę – 
przyznaje. Z pomocą przyszli zna-
jomi z pracy. Koleżanki i koledzy  
postanowili wziąć sprawy w swoje 
ręce i pomóc jej w nierównej walce z 
chorobą. Z tego też powodu stwo-
rzyli specjalny profil na facebooku 
„Pomagamy Izie”, na którym pro-
wadzą różnego rodzaju aukcje. - Iza 
to bardzo dobry człowiek. Świetny 
nauczyciel, lubiany przez dzieci i ro-
dziców. Nie wyobrażam sobie, że 
moglibyśmy jej nie pomóc. Pracując 
razem przez lata stajemy się niczym 
szkolna rodzina - mówi Anna Pala, 
koleżanka z pracy pani Izy. Na pro-

filu „Pomagamy Izie” codziennie or-
ganizowane są licytacje. Dochód 
zasila konto pani Izy na stronie 
zrzutka.pl - Przez 12 dni uzbiera-
liśmy ponad 4 tysiące z samych licy-
tacji. To niedużo w skali potrzeb Izy, 
ale idziemy do przodu i na pewno się 
nie poddamy. Nie teraz, kiedy grupa 
rośnie w siłę, a do licytacji przyłą-
czają się nowe osoby. Cudowne jest 
to, że z pomocą zgłaszają się rodzice 
i uczniowie. Przekazują fanty, licy-
tują, promują naszą stronę wśród 
swoich znajomych. Nie zamierzamy 
zwalniać tempa, bo Iza potrzebuje 
pieniędzy na leczenie - podkreśla Iza 
Tokarczyk, pomysłodawczyni akcji.  
- Wiemy, że ludzi potrzebujących 
jest bardzo wielu. Ale Iza jest dla nas 
szczególnie ważna. Musimy jej 
pomóc, żeby do nas wróciła – pod-
sumowuje Anna Wrońska, kole-
żanka z pracy.

Strona Facebook: Pomagamy Izie
Link do zrzutki:
https://zrzutka.pl/96y8pj 

W tym roku

Nowa droga między 
ulicami Jaskrowską  
a Warszawską

Na poprawę bezpieczeństwa pracy 

Przedsiębiorco!  
Sięgnij po pieniądze

Kodeks karny

Zaostrzenie kar  
dla gwałcicieli i większa 
ochrona ofiar gwałtów

 Q  cd. ze str. 1
- Zamówienie obejmuje m.in. wy-

konanie nowego przebiegu drogi 
gminnej, rozbudowę ul. Jaskrow-
skiej, budowę zjazdów, ciągów pie-
szych i  rowerowych.   zatok 
postojowych i  zatoki aseniza-
cyjnej. Ma też powstać zatoka po-
stojowa – z  miejscem do kontroli 
i ważenia pojazdów ciężarowych – 
a  także plac do zawracania – wy-
licza Marcin Breczko z  biura 
prasowego magistratu. - Zadanie 
przewiduje również budowę kana-
lizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego, sieci elektroenerge-
tycznej i kanału technologicznego. 
Nasadzona zostanie nowa zieleń, 
a podczas prac wykonawca będzie 
też zobowiązany zadbać o  wła-
ściwą, tymczasową organizację 
ruchu drogowego – wyjaśnia.

Inwestycja ma być realizowana 
w dwóch etapach.  W pierwszym od 
ul. Jaskrowskiej w kierunku ul. War-
szawskiej powstanie droga zakoń-
czona rondem wraz z  sięgaczem 
północnym. Finał prac zaplanowano 
na kwiecień przyszłego roku. Co 
istotne, droga ma być przejezdna 
znacznie wcześniej – do końca 
grudnia tego roku. 

Drugi etap będzie stanowić bu-
dowa dalszego odcinka drogi – od 
ronda, z  włączeniem do ul. War-

szawskiej. Tu termin realizacji wy-
znaczono na koniec października 
przyszłego roku. - Budowa drogi jest 
efektem porozumienia, które 
miasto zawarło w marcu z firmą Hill-
wood – wiodącym globalnym pod-
miotem z  branży nieruchomości 
komercyjnych – przypomina Marcin 
Breczko. - W rejonie ul. Jaskrowskiej 
i alei Jana Pawła II, w pobliżu obecnej 
Drogi Krajowej nr 1 oraz Drogi Kra-
jowej nr 91, Hillwood planuje budowę 
centrum logistycznego, na które do-
celowo będą się składać dwie hale 
o całkowitej powierzchni około 64 tys. 
m kw. Przedsięwzięcie ma zaowo-
cować m.in. kolejnymi miejscami 
pracy, ale i umocnieniem renomy Czę-
stochowy na inwestycyjnej i  bizne-
sowej mapie Polski. Już dziś pozycja 
miasta jako ,,rozwojowej” lokalizacji 
obiektów magazynowo-przemysło-
wych jest bardzo mocna, o  czym 
świadczy choćby 6. lokata w opraco-
wanym przez firmy JLL, Manpower 
i Hillwood rankingu 10 najkorzystniej-
szych tego rodzaju lokalizacji - z jesieni 
zeszłego roku – podsumowuje.   

Hillwood będzie uczestniczył 
w  kosztach inwestycji w  zakresie 
związanym z zapewnieniem obsługi 
komunikacyjnej swojego obiektu. 
Nowa droga będzie jednak do-
stępna także dla wszystkich zmoto-
ryzowanych.
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Większe bezpieczeństwo
Nowa regulacja przewiduje, że sąd – na 

wniosek ofiary – będzie musiał zastosować 
wobec skazanego dodatkowy środek karny 
w postaci zakazu kontaktowania się z po-
krzywdzonym, zbliżania się do niego lub na-
kazu okresowego opuszczenia lokalu 
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Bezwzględne dożywocie
Gwałt popełniony na najbardziej bez-

bronnej ofierze, jaką jest dziecko, będzie 
zbrodnią podlegającą karze od 5 (dziś od 3) 
do 15 lat więzienia, 25 lat więzienia albo do-
żywotniemu pozbawieniu wolności.

Nowe kategorie przestępstw
Szczególnym przypadkiem, po raz 

pierwszy wyodrębnionym w Kodeksie 
karnym, będzie gwałt popełniony na ko-
biecie ciężarnej. Za taki czyn sprawca pój-
dzie do więzienia na czas od 3 do 15 lat albo 
na 25 lat. Do tej pory za taki czyn groziła 
kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.  
 - Ten sam wymiar kary grozić będzie gwał-
cicielowi, który posłużył się bronią palną, 
niebezpiecznym przedmiotem (np. nożem), 
środkiem obezwładniającym (np. „pigułką 
gwałtu”), albo działał w inny sposób bezpo-
średnio zagrażający życiu ofiary. Karze wię-
zienia od 3 do 15 lat albo 25 lat pozbawienia 
wolności podlegać będą również sprawcy, 
którzy nagrywają przebieg gwałtu (obraz 
lub dźwięk) – zaznacza resort.

Przeciw recydywistom
Przestępcy seksualni, którzy po skazaniu 

ponownie dopuszczają się takich prze-
stępstw, muszą liczyć się ze zwielokrot-
nioną karą. Projekt zdecydowanie zaostrza 
sankcję dla przestępców seksualnych - re-
cydywistów. Wymierzona wobec nich kara 
wzrośnie praktycznie dwukrotnie - będzie 
musiała być wymierzona w granicach nie 
niższych od podwójnej wysokości dolnego 
zagrożenia za dany czyn do najwyższego 
zagrożenia zwiększonego o połowę.

25 lat za udręczenie
Gwałt nie zawsze wiąże się ze stosunkiem 

seksualnym. Niektórzy sprawcy czerpią be-
stialską satysfakcję poprzez torturowanie 
uwięzionej przez siebie ofiary. Dziś grozi za 
to kara od 3 do 15 lat więzienia. Projekt 
zwiększa zarówno dolną, jak górną jej gra-
nicę. Za bezprawne pozbawienie wolności, 
które łączy się ze szczególnym udręcze-
niem sąd będzie mógł posłać sprawcę do 
więzienia na 5 do 15 lat, a w najcięższych 
przypadkach nawet na 25 lat.

Zbrodnia zdefiniowana
W nowej regulacji uwzględniono prze-

stępstwo, które do tej pory nie było od-
rębnym czynem ujętym precyzyjnie w 
Kodeksie karnym. Chodzi o sytuację, kiedy 
sprawca dokonuje gwałtu i doprowadza w 
wyniku tego do śmierci ofiary. Przestęp-
stwo to – w myśl projektu – będzie zbrodnią 
zagrożoną pozbawieniem wolności w wy-
miarze od 8 do 15 lat, karą 25 lat więzienia 
albo dożywociem. 
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- Jeśli chodzi o wysokość zasiłku 

macierzyńskiego to zasiłek macie-
rzyński za okres ustalony przepi-
sami Kodeksu pracy jako okres 
urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyń-
skiego przysługuje w  wysokości 
100 proc. podstawy wymiaru za-
siłku - informuje Beata Kop-
czyńska, regionalny   rzecznik 
prasowy ZUS w woj. śląskim.

Zasiłek macierzyński jako okres 
urlopu rodzicielskiego przysługuje 
w  wysokości 100 proc. podstawy 
wymiaru zasiłku za okres do:6 ty-
godni urlopu rodzicielskiego – 
w  przypadku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym porodzie oraz 
w  przypadku przyjęcia na wycho-
wanie jednego dziecka; 8 tygodni 
urlopu rodzicielskiego – w  przy-
padku urodzenia przy jednym po-
rodzie dwojga lub więcej dzieci 
oraz w  przypadku równoczesnego 
przyjęcia na wychowanie dwojga 

lub więcej dzieci; 3 tygodni urlopu 
rodzicielskiego – w  przypadku 
przyjęcia na wychowanie dziecka, 
w przypadku gdy ubezpieczony ma 
prawo do zasiłku macierzyńskiego 
za okres odpowiadający okresowi 
urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego w   minimalnym wy-
miarze wynoszącym 9 tygodni. 
Zasiłek macierzyński za okres 
urlopu rodzicielskiego przysługu-
jący   po   upływie powyższych 
okresów wynosi 60 proc. podstawy 
wymiaru zasiłku.

- Zasiłek macierzyński za okresy 
wszystkich wymienionych wyżej 
urlopów przysługuje w  wysokości 
80 proc. podstawy wymiaru, a więc 
w wysokości „uśrednionej”, ale pod 
warunkiem, że pracownica nie póź-
niej niż w ciągu 21 dni po porodzie 
(albo po przyjęciu dziecka na wy-
chowanie i  wystąpieniu do sądu 
z  wnioskiem o  wszczęcie postępo-
wania w  sprawie przysposobienia 
dziecka lub po przyjęciu dziecka na 

wychowanie jako rodzina za-
stępcza), złoży pisemny wniosek 
o udzielenie po urlopie macierzyń-
skim albo urlopie na warunkach 
urlopu macierzyńskiego urlopu ro-
dzicielskiego w pełnym wymiarze – 
dodaje Kopczyńska.

Zasiłek macierzyński za okres 
urlopu ojcowskiego (2 tygodnie do 
ukończenia przez dziecko 24 mie-
siące) to świadczenie tylko dla 
ojców. Urlop tacierzyński okre-
ślany jest jako urlop rodzicielski 
albo macierzyński. Ojciec może 
skorzystać z  takiego urlopu tylko 
w  przypadku, gdy nie wykorzysta 
go matka dziecka. Warunkiem, po-
dobnie jak w przypadku urlopu oj-
cowskiego, jest to, że tata musi 
posiadać ubezpieczenie choro-
bowe. Ważne jest także, że urlop 
tacierzyński nie ulega podziałowi – 
trzeba wykorzystać go w  całości, 
bezpośrednio po terminie rezy-
gnacji z urlopu przez matkę dziecka. 
Oba rodzaje urlopów przysługują 
zarówno z  okazji narodzin, jak 
i przysposobienia dziecka. Urlop oj-
cowski i  urlop tacierzyński często 
bywają mylone.

 ■ bea

4. PIĄTEK-NIEDZIELA 14-16 SIERPNIA 2020 aktualności
ZUS

Tata na tacierzyńskim

Dolomity

Kolejny wyczyn  
częstochowskiego 
wspinacza

Trzy miesiące spędzi w areszcie 
46-latek, który podczas pościgu 
potrącił policjanta i uciekł. W ręce 
stróżów prawa wpadł również je-
go wspólnik, który ukrył samo-
chód. Podejrzanemu o czynną na-
paść na funkcjonariusza, nieza-
trzymanie się do kontroli i posia-
danie narkotyków grozi kara do 10 
lat więzienia. 

Oficer dyżurny myszkowskiej ko-
mendy otrzymał zgłoszenie doty-
czące kierowcy bmw, który 
najprawdopodobniej jest nie-
trzeźwy. - W  chwili, gdy dyżurny 
drogą radiową przekazywał poli-
cjantom komunikat, patrol dro-
gówki zauważył zauważył 
opisywany pojazd, który jechał 
w  przeciwnym kierunku. Mundu-
rowi zawrócili i  pojechali za nim – 

mówi   asp. sztab. Barbara Po-
znańska, oficer prasowy 
myszkowskich policjantów. Pomimo 
sygnałów dźwiękowych i  świetl-
nych, kierowca nie zatrzymywał się. 
W Jaworzniku skręcił on w ulicę He-
lenówka i zaczął uciekać w kierunku 
Myszkowa. Policjanci rozpoczęli po-
ścig, informując pozostałe partole. 
W  Myszkowie na ulicy Kościuszki, 
na skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego, 
ścigane bmw zatrzymało się na czer-
wonym świetle.

Policjanci wybiegli z  radiowozu 
i  próbowali wyciągnąć kierowcę 
z  auta. - Wtedy mężczyzna ruszył, 
dociskając jednego z  interweniują-
cych policjantów do karoserii radio-
wozu i  przejeżdżając mu po stopie. 
Ranny policjant wymagał pomocy 
medycznej. Uciekinier odjechał 
w  stronę centrum miasta i  zniknął 
z  oczu policjantom – relacjo-

nuje  asp. sztab. Barbara Poznańska. 
Do akcji wkroczyli kryminalni, 

którzy szybko namierzyli sprawcę 
potrącenia ich kolegi. Okazał się nim 
46-letni mieszkaniec Zabrza. Męż-
czyzna został zatrzymany na jednej 
z  działek rekreacyjnych w  Skar-
żysku Kamiennej. Był zaskoczony 
widokiem mundurowych. W  jego 
mieszkaniu śledczy znaleźli narko-
tyki. Jak się okazało, samochód 
przekazał swojemu 27-letniemu 
znajomemu, który miał się go po-
zbyć. Śledczy zatrzymali także i jego, 
go pod zarzutem zacierania śladów 
przestępstwa.

Sąd rozpatrzył wniosek prokura-
tora o zastosowanie najsurowszego 
środka zapobiegawczego i  podjął 
decyzję o  tymczasowym areszto-
waniu 46-latka na 3 miesiące. Jego 
27-letni znajomy także trafił na mie-
siąc do aresztu. 

Częstochowski wspinacz Łukasz Dudek przeszedł 
samotnie słynną drogę Pan Aroma 8c na Cima 
Ovest w Dolomitach. To jeden z najtrudniejszych 
i najbardziej spektakularnych szlaków na świecie.

Łukasz Dudek na wierzchołku zameldował się 8 
sierpnia o 2 w nocy, po 17 godzinach samotnej 
wspinaczki. Pan Aroma to legendarna droga, ukla-
syczniona w 2007 roku przez wizjonera wspinaczki 
Alexandra Hubera. Biegnąca tzw. Dachem Świata 
na Cima Ovest linia jest marzeniem każdego alpini-
sty. Drogę w sposób klasyczny przebyło zaledwie 
kilku wspinaczy. Częstochowianin jako pierwszy 
pokonał ją samotnie. Wspinacz uprawia samotny 
styl wspinaczek od niedawna. W ubiegłym roku za 
pokonanie słynnej Tortour (8-wyciągowej drogi 
o trudności 8c max i długości 280 metrów) otrzy-
mał nagrodę Krakow Mountain Award / Krakow-
ska Nagroda Górska (za wyczyn roku). 

Częstochowa

Straż miejska: 
Poszukujemy 
chętnych  
do pracy
Częstochowska straż miej-
ska szuka kolejnych pra-
cowników. Na dostarczenie 
dokumentów od chętnych 
kandydatów czeka do 10 
września. 

– Straż miejska szuka chętnych 
osób, które chciałby pomagać 
mieszkankom i mieszkańcom Czę-
stochowy. Nasza praca codziennie 
przynosi nowe wyzwania – mówi 
Artur Kucharski, rzecznik straży 
miejskiej. – Realizacja codziennych 
telefonicznych zgłoszeń miesz-
kańców, własne interwencje, 
ujęcia sprawców wykroczeń, inter-
wencje monitoringowe, udział 
w  uroczystościach miejskich to 
tylko niektóre podstawowe za-
dania strażników miejskich – do-
daje.

Aby zostać strażnikiem miejskim 
trzeba spełnić niezbędne wyma-
gania określone w  ustawie o  stra-
żach miejskich i  gminnych. 

Kandydat musi: mieć obywatel-
stwo polskie, skończone 21 lat, ko-
rzystać z  pełni praw publicznych, 
posiadać co najmniej wykształ-
cenie średnie, mieć nienaganną 
opinię, wykazać sprawność pod 
względem fizycznym i  psy-
chicznym, nie może być karany 
przez sąd, musi mieć uregulowany 
stosunek do służby wojskowej. – 
Podczas naboru kandydaci zdają 
m.in. test sprawnościowy, który 
składa się z  biegu na 60 metrów, 
pchnięcia kulą 4 kilogramową oraz 
biegiem na 400 metrów. Oprócz 
tego przeprowadzone zostaną 
testy humanistyczne i  psycholo-
giczne – wyjaśnia Artur Kucharski.

Szczegółowe informacje doty-
czące naboru znaleźć można w 
Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Straży Miejskiej  

w Częstochowie na stronie
www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl 
i w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Straży Miejskiej  

w Częstochowie

Podczas pościgu

Potrącił policjanta i uciekł

zdj. Piotr Deska

Opracowanie: Katarzyna Gwara



Jedna partia papryki słodkiej 
pochodzącej z zakładu produk-
cyjnego CARUM z Cykarzewa 
Północnego została wycofana. 
Powód? Wykryto w niej obec-
ność bakterii salmonella. 

- W  wyniku kontroli urzędowej 
w zakładzie produkcyjnym CARUM 
i pobrania próbek do badań labora-
toryjnych stwierdzono obec-
ność  Salmonella  z  grupy BO 
w dwóch z pięciu badanych próbek 
papryki słodkiej mielonej w  opako-
waniach 20 g oraz w jednej z pięciu 
badanych próbek papryki słodkiej 

w opakowaniach 25 kg – informuje 
Główny Inspektor Sanitarny.

Papryka słodka może być doda-
wana do produktów spożywczych 
spożywanych bez obróbki ter-
micznej. Pałeczki  Salmonella  mogą 
przeżyć nawet po długotrwałym 
przechowywaniu suchego pro-
duktu, a  po spożyciu przez czło-
wieka zanieczyszczonej żywności 
mogą wywołać zatrucie pokar-
mowe. - Firma CARUM zabezpie-
czyła pozostałą w  magazynie ilość 
produktu konfekcjonowanego 
w opakowaniach po 20 g oraz w opa-
kowaniach zbiorczych dostawcy. 
Ponadto firma CARUM wszczęła 

procedurę wycofywania produktu 
z  obrotu handlowego. Nie należy 
spożywać wskazanej w  komuni-
kacie partii produktu „Papryka 
słodka mielona. Masa netto 20g”, 
szczególnie bez obróbki cieplnej. 
W przypadku wystąpienia objawów 
choroby po spożyciu produktu, na-
leży skontaktować się z lekarzem – 
podsumowuje GIS.

Szczegóły  
dotyczące produktów:
Produkt – Papryka słodka mielona. 

Masa netto 20g
Najlepiej spożyć przed końcem: 

/Nr partii: 10 2021/1143
Kraj pochodzenia: HISZPANIA
Producent: CARUM Sp. J.  

ul. Ogrodowa 42,  
42-231 Cykarzew Północny.
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W papryce z Cykarzewa  
wykryto salmonellę

W tym roku matury nie zdało aż 
26 proc. podchodzących do niej 
uczniów. To zdecydowanie więcej 
niż w poprzednich latach.

Do egzaminów z  wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych 
w  terminie głównym przystąpiło 
259 272 tegorocznych absol-
wentów szkół ponadgimnazjalnych 
(liceów ogólnokształcących i  tech-
ników). Zdawali oni egzaminy pi-
semne z  przedmiotów 
obowiązkowych - języka polskiego, 
języka obcego nowożytnego, mate-
matyki oraz jednego przedmiotu do-
datkowego na poziomie 
rozszerzonym. W  tym roku 
szkolnym, z uwagi na epidemię koro-
nawirusa, nie przeprowadzano 
części ustnej. Wyjątek stanowili ci, 
którym wynik egzaminu w  części 
ustnej jest potrzebny przy rekrutacji 
na uczelnię zagraniczną lub prze-
prowadzenie egzaminu stanowi re-
alizację postanowień umowy 
międzynarodowej.

Egzamin maturalny ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych 

zdało 191 734 tegorocznych absol-
wentów liceum i technikum, co sta-
nowi 74 proc. wszystkich zdających 
(259 272). Największym pro-
blemem okazała się matematyka. 
Egzaminu z  tego przedmiotu nie 
zdało 21% abiturientów. Po 8% nie 
zaliczyło egzaminów z jęz. polskiego 
i jęz. angielskiego. 

W  województwie śląskim nato-
miast do egzaminów z  wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych eg-
zaminu maturalnego przystąpiło 
28 972 tegorocznych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych (17 tys. 
75 absolwentów liceum oraz 11 
tys. 897 absolwentów technikum).  
Pozytywny wynik miało 73,7% 
uczniów. W liceach w naszym woje-
wództwie maturę zdało 80,4 proc. 
uczniów, w  technikach - 64 proc. 
Z językiem polskim poradziło sobie 
93 proc. maturzystów. Taki sam od-
setek uczniów zdał również maturę 
podstawową z języka angielskiego. 
Gorzej maturzystom poszła za to 
matematyka na poziomie podsta-
wowym - egzamin zdało 78 proc. 
osób. 

Osoby, które nie zdały egzaminu 
maturalnego z jednego przedmiotu 
obowiązkowego, 8 września mogą 
przystąpić do egzaminu popraw-
kowego. W  tym roku takich osób 
jest  44  628, w  tym 20  156 absol-
wentów liceum i  24  482 absol-
wentów technikum. W  sumie 
stanowią oni grupę  17,2 proc. 
wszystkich zdających. W  naszym 
województwie do egzaminu po-
prawkowego może przystąpić 
5158 osób - 2228 byłych liceali-
stów, 2930 uczniów po technikum. 

Absolwenci, którzy nie zdali eg-
zaminu z  więcej niż jednego 
przedmiotu obowiązkowego, a ta-
kich osób jest 22 900 (8,8 proc.), 
mogą przystąpić do matury w ko-
lejnych latach.

Pełne, zbiorcze wyniki tegorocz-
nego egzaminu maturalnego, 
uwzględniające również wyniki 
zdających w terminie dodatkowym 
i  poprawkowym, będą udostęp-
nione 30 września.

Radny SLD – Sebastian Trzesz-
kowski – chce stworzyć w na-
szym mieście cmentarz dla zwie-
rząt. - Według mnie dobrym roz-
wiązaniem byłby miejski cmen-
tarz dla zwierząt na terenie 
obecnie istniejącego Cmentarza 
Komunalnego – mówi. 

Radny złożył już w tej sprawie in-
terpelację. Jak podkreśla na prywat-
nych posesjach właściciele sami 
zakopują zwłoki swoich zwierząt 
domowych, jednak problem po-
jawia się w  przypadku miesz-

kańców blokowisk. - Strata 
domowego pupila zawsze jest 
strasznym przeżyciem dla jego 
właścicieli. Sytuacja staje się tym 
bardziej trudna, kiedy nie ma ja-
snej drogi, co dalej z  ukochanym 
zwierzęciem zrobić. Według mnie 
dobrym rozwiązaniem byłby 
miejski cmentarz dla zwierząt na 
terenie obecnie istniejącego 
Cmentarza Komunalnego - ko-
mentuje radny Sebastian Trzesz-
kowski. - Teren ten wydaje się być 
najodpowiedniejszym miejscem 
dla organizacji grzebowiska zwłok 
zwierzęcych – podsumowuje. 

Andrzej N., ksiądz z  diecezji 
gliwickiej podejrzany o  prze-
stępstwa seksualne i  gwałt 
stanie przed sądem. Duchow-
nemu grozi 12 lat więzienia.

Akt oskarżenia przeciwko du-
chownemu trafił do Sądu Rejono-
wego w Częstochowie.  W styczniu 
policja zatrzymała w  Gliwicach 
38-letniego księdza Andrzeja N. Du-
chowny usłyszał zarzuty popeł-
nienia przestępstw seksualnych, m.
in. gwałtu na młodej kobiecie. Do 
czynów tych miało   dojść między 
2013 a  2019 rokiem m.in. w  Tar-
nowskich Górach i Olsztynie. Ofiara 
księdza została przesłuchana 
w  obecności psychologa. Jej ze-
znania uznano za wiarygodne.

Ksiądz przyznał się do znajomości 

z doświadczoną przez życie kobietą, 
zaprzeczył jednak, aby miał z  nią 
utrzymywać kontakty seksualne. 
W  lutym prokuratura zarzuciła mu 
kolejne przestępstwa związane 
z nagraniami wideo.

Ksiądz został   tymczasowo aresz-
towany na trzy miesiące, potem sąd 
uchylił mu areszt   i  zastosował 
środki zapobiegawcze tj. policyjny 
dozór, poręczenie majątkowe w wy-
sokości 20 tys. zł, zakaz opuszczania 
kraju, zakaz kontaktów i  zbliżania 
się do pokrzywdzonej na odległość 
mniejszą niż 100 metrów.

Oskarżony duchowny czeka na 
proces na wolności. 

 ■ bea

 Qcd. ze str. 1

Zgodnie z  propozycjami przed-
stawionymi przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, hulajnogą z  na-
pędem elektrycznym będzie się 
można poruszać po ścieżkach ro-
werowych z  prędkością nie prze-
kraczającą 25 km/h. W przypadku 
braku ścieżki użytkownicy hulajnóg 
będą mogli korzystać z ulic z maksy-
malną prędkością 20 km/h. Jeżeli 
jazda nie będzie możliwa ani ścieżką 
rowerową, ani ulicą, wtedy elek-
tryczną hulajnogą, będzie można je-
chać po chodniku, ale z  prędkością 
nie przekraczającą 8 km/h. 

MS wyjaśnia, że prędkość 8 km/h 
jest w  miarę bezpieczna dla pie-
szego w razie kolizji z pojazdem. 

- Dążymy także do tego, żeby 
pieszy na chodniku zawsze miał 
pierwszeństwo - wyjaśniają w  re-
sorcie sprawiedliwości. 

Ponadto hulajnogi elektryczne 
będą musiały być wyposażone 
w  odpowiednie oświetlenie i  ich 
użytkownik nie będzie mógł prze-
wozić zwierząt. Natomiast w przy-
padku stwierdzenia złego stanu 
technicznego pojazdu jego właści-
cielowi grozi do 5 tys zł grzywny. 

 ■ bea 

Matura 2020

Jak wypadł egzamin dojrzałości?

Propozycja

Radny SLD chce, aby 
w mieście powstał 
cmentarz dla zwierząt

Grozi mu 12 lat więzienia

Ksiądz odpowie 
za gwałt

Zmiany w przepisach

5 tysięcy grzywny za 
niesprawną hulajnogę

Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Blachownia

Nie będzie  
„Przełajowej 
Ósemki”

Wancerzów

Przebudują ulicę 
Brzozową

Partnerstwo Północnej Jury

Zaprzyjaźnij się z komputerem

XIX Ogólnopolski Bieg 
Przełajowy Przełajowa 
Ósemka, a także towarzy-
szące mu Mistrzostwa 
Makroregionu Śląskiego 
w Nordic Walking w Bla-
chowni nie odbędą się. 

Wydarzenie zaplanowano na 30 
sierpnia. Współorganizatorzy - bur-
mistrz Blachowni Sylwia Szymańska 
i prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Blachowni - postanowili jednak je 
odwołać. - Powodem jest lawinowy 
wzrost zakażeń koronawirusem 
w Polsce, a zwłaszcza w wojewódz-
twie śląskim  - tłumaczy burmistrz 
Sylwia Szymańska. -  Jako gospo-
darze imprezy, która od lat przy-

ciąga setki uczestników z  całego 
kraju, musimy być odpowiedzialni. 
Jest nam bardzo przykro, ale nie 
możemy narażać zawodników i  wi-
dzów na niebezpieczeństwo.

Dyrektor biegu Jacek Chudy pod-
kreśla: - Przełajowa Ósemka to nie-
wątpliwie jedna z  największych 
renomowanych imprez sportowych 
w  regionie. Pełna sportowych 
emocji, pięknej rywalizacji fair-play 
i radości. Chcielibyśmy, żeby tak zo-
stało, a w obecnej sytuacji i przy ist-
niejących obostrzeniach nie byłoby 
to możliwe. Przepraszamy i  zapra-
szamy za rok!

Już teraz możemy zdradzić, że 
„Przełajowa Ósemka” jest plano-
wana na 29 sierpnia 2021 roku.

Na zalewie w Blachowni - 
w pobliżu plaży - została 
uruchomiona fontanna. To 
element finalizowanego 

właśnie projektu rekultywa-
cji śródmiejskiego zbiornika 
wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia.

Fontanna zamontowana poza od-
grodzonym terenem kąpieliska 
oprócz funkcji estetycznej pełni do-
datkowo funkcję aeratora. Opada-
jąca woda dostarcza do jeziora tlen, 
którego brak przyczynia się do po-
wstawania w okresie letnim glonów 
sinicowych. Co ciekawe, fontanna 
jest oświetlona i daje niezwykle cie-
kawy efekt wizualny.

Przypomnijmy, że Blachownia  
w  2016 roku zgłosiła projekt do 
ogólnopolskiego konkursu na do-
tacje z  Unii Europejskiej. Został on 
najwyżej oceniony przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Mi-
nisterstwo Ochrony Środowiska.  
W  efekcie gmina uzyskała ponad  
12 mln zł unijnej dotacji, co stanowi 
85 proc. wartości projektu obliczo-
nego na ponad 14 mln zł.

W Konopiskach trwa budo-
wa wielorodzinnego budyn-
ku mieszkalnego. Ma się 
w nim znaleźć się 16 miesz-
kań socjalnych.

Nowy budynek powstaje przy 
ulicy Przemysłowej 16B. Dwukon-
dygnacyjny budynek zostanie wy-

konany w  technologii tradycyjnej 
murowanej wraz z  instalacjami 
i przyłączami oraz zagospodarowa-
niem terenu. Kubatura obiektu wy-
niesie 4720,8 m³. Na razie wykonano 
fundamenty, ściany fundamentowe, 
izolację zewnętrzną fundamentów 
wraz z  dociepleniem oraz wylewkę 
betonową.

Wartość robót budowlanych 
brutto wynosi 2.133.595,76zł 
(przedstawiona wartość to koszt 

robót budowlanych na podstawie 
zawartej umowy z  wykonawcą 
robót; bez kosztów dokumentacji 
technicznej, nadzoru budowlanego 
itp.) Zadanie jest finansowane z bu-
dżetu gminy Konopiska przy 
wsparciu finansowym z  Funduszu 
Dopłat z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Inwestycja ma być gotowa 
do końca marca 2022 roku.

Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na 
przebudowę ulicy Brzozowej w Wancerzowie. 

Ulica Brzozowa jest to ogólnodostępna droga gminna, wewnętrzna. Łączy 
drogę wojewódzką DW 786 z ul. Jaskrowską w Wancerzowie. Planowana 
jezdnia będzie miała szerokość 5,00m, nawierzchnia z  kostki brukowej. 
Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 września. 

Zadaniem realizatora inwestycji będzie:
 ● wykonanie robót pomiarowych,
 ● wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 ● wykonanie nawierzchni z  kostki betonowej, ograniczonej krawężni-
kiem betonowym najazdowym,

 ● wykonanie poboczy.

Stowarzyszenie „Partner-
stwo Północnej Jury” w Ja-
nowie zachęca do udziału 
w warsztatach  „Zaprzyjaźnij 
się z komputerem!”. Są one 
skierowane do osób powy-
żej 50 lat.

Warsztaty odbędą się w  dzie-
więciu partnerskich gminach (tj. 
Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, 
Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, 
Żarki). Każde szkolenie będzie 
trwało trzy dni. Grupy składać się 
będą z  dziesięciu osób. Chęć 
uczestnictwa można zgłaszać pod 
nr tel. 34  327 89 43. O  zakwalifi-
kowaniu się na warsztaty kompu-

terowe będzie decydowała 
kolejność zgłoszeń.Osoby, które 
zostaną zakwalifikowane do pro-
jektu proszone są o  zabranie ma-
seczek i rękawiczek na zajęcia!

Celem warsztatów jest zdobycie 
kompetencji komputerowych 
przez mieszkańców obszaru dzia-
łania „Partnerstwa Północnej 
Jury”, wykluczonych cyfrowo.

Konopiska

Powstanie szesnaście  
mieszkań socjalnych

Blachownia

Fontanna na zalewie
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Chłodnik z ogórków 
na maślance 

Składniki 
1 litr maślanki 
8 ogórków gruntowych 
1-2 ząbki czosnku 
1 pęczek koperku 
kilka listków mięty 
sól pieprz
 
Sposób przygotowania:
Ogórki obieramy i trzemy na tarce o grubych oczkach. Solimy i odstawiamy na 15 minut, aż puszczą 
sok. Koperek i miętę myjemy, osuszamy i siekamy. Następnie odciskamy ogórki, przekładamy do 
garnka i mieszamy z maślanką, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i posiekane zioła. Dopra-
wiamy solą i pieprzem. Wstawiamy do lodówki na 2-3 godziny, aby chłodnik się schłodził, a smaki 
przegryzły. Przed podaniem możemy dodać pokruszony ser feta. 
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Sierpień to jeden z najbogatszych w owoce i warzywa miesięcy. 
Wszystko w tym czasie jest pyszne, aromatyczne i kuszące.  
Na co więc postawić w sierpniowej diecie?  
Jak bawić się letnimi smakami?  
Podpowiadamy!

W sierpniu trwa sezon na:
 

WARZYWA: dynię, cukinię, sałaty, szczaw, patisona, buraki, fasolkę szparagową, ogórki, pomi-
dory, paprykę, marchewkę, pietruszkę, seler, por, kapustę białą, kapustę czerwoną, kapustę 
włoską, boćwinę, rukiew wodną, sałatę, cebulę, czosnek, karczochy, skorzonerę, brukiew, bakła-
żany, bób, kukurydzę, kalafiory, brokuły, szpinak, rzepę, groch, groszek zielony, kalarepę, 
roszponkę, rukolę, rzodkiewkę, ziemniaki.

 
OWOCE: maliny, jeżyny, aronię, owoc czarnego bzu, jabłka, gruszki, śliwki, dziką różę, brzo-
skwinie, morele, arbuzy, borówkę amerykańską, borówkę leśną (jagody), poziomki, wiśnie, czere-
śnie, rokitnik, nektarynki, porzeczki, winogrona

 
PRODUKTY SEZONOWE: oscypek, bryndza, jagnięcina

Sałatka z arbuzem 
i fetą 

(dla 4 osób) 
 
Składniki 
50 dag pomidorów 
1 kawałek (ok. 1,5 szklanki) miąższu arbuza 
1 zielona papryka 
1/2 dużego ogórka wężowego 
1/2 szklanki rzodkiewek 
3 łyżki oliwy 
30 dag fety 
2 cebulki dymki 
1/4 szklanki liści mięty 
1/2 szklanki gęstego jogurtu greckiego 
1 łyżeczka suszonego oregano 
sól, pieprz
 
Sposób  przygotowania:
Pomidory oraz oczyszczonego z pestek arbuza kroimy w kostkę, paprykę i nieobranego 
ogórka - w kosteczkę, rzodkiewki - w plasterki. Warzywa mieszamy z dwiema łyżkami 
oliwy. Dodajemy połowę pokrojonej w kostkę fety, jedną posiekaną dymkę i połowę 
mięty pokrojonej w paseczki, wszystko mieszamy. Resztę fety, mięty i dymek miksu-
jemy z pozostałą oliwą, jogurtem i oregano. Przyprawiamy sos solą i pieprzem, skra-
piamy nim sałatkę.

Sałatka z kurek 
na ciepło 

(dla 6 osób) 
 
Składniki 
6 łyżek oliwy plus oliwa do pieczenia 
4 gałązki tymianku 
3 ząbki czosnku 
50 dag oczyszczonych kurek (większe pokrojone na cząstki,  
małe w całości) 
5 dag chudego boczku lub bekonu w cienkich plasterkach 
6 kromek żytniego chleba 
sól, pieprz 
6 jajek 
2 główki sałaty masłowej (liście umyte, osuszone, porwane na kawałki) 
10 dag rukoli 

Sos winegret: 
2-3 łyżki octu z białego wina 
2 posiekane szalotki, 
3/4 szklanki oleju z orzechów włoskich 
sól, pieprz 
3/4 szklanki białego wina deserowego (słodkie sherry,  tokaj  ) 

Sposób  przygotowania: 
Robimy sos winegret. W rondelku gotujemy wino, aż odparuje i pozostanie około 2 łyżek. Mie-
szamy z octem i szalotkami, na koniec wlewamy olej i ucieramy. Przyprawiamy solą i pieprzem. 
Robimy sałatkę: rozgrzewamy piekarnik do 250°C. Mieszamy 4 łyżki oliwy z tymiankiem, doda-
jemy 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Mieszamy, wkładamy kurki i znowu mieszamy, 
aby grzyby dobrze obtoczone były w ziołowej oliwie. Doprawiamy solą i pieprzem. Blachę do pie-
czenia natłuszczamy oliwą, rozkładamy na niej kurki, pieczemy 6-7 minut, od czasu do czasu je 
odwracając. Boczek kroimy w szerokie paski, wysmażamy na chrupko na łyżce oliwy. Zdejmu-
jemy z patelni, osączamy na papierowym ręczniku. Kromki chleba rumienimy w opiekaczu, nacie-
ramy przekrojonym na pół ząbkiem czosnku. Skrapiamy pozostałą oliwą, każdą kromkę kroimy 
na pół. Przygotowujemy jajka w koszulkach: zagotowujemy wodę w dużym garnku, wsypujemy 
1/2 łyżeczki soli. Jajka kolejno wybijamy na talerzyk, zsuwamy  j po  jednym   do wody, gotujemy 
3-4 minuty, wyjmujemy, osączamy. Oba rodzaje sałaty mieszamy z przygotowanym winegretem 
(jeśli nie zużyjemy całego sosu, podajemy go w sosjerce). Na sałacie układamy jajka w koszulkach, 
posypujemy boczkiem i kurkami. Podajemy z czosnkowymi grzankami. 

Placki z cukinią 

na 20 placków 
 
Składniki 
 
250 g mąki pszennej 
150 g mąki kukurydzianej 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
2 filiżanki wrzątku 
100 g uduszonej i zgniecionej cukinii 
400 ml mleka 
2 łyżki cukru 
szczypta soli 
2 łyżeczki przypraw (pieprz,  
gałka muszkatołowa, cynamon, goździki) 
2 jaja
 
Sposób  przygotowania.:
Mąkę kukurydzianą mieszamy z wrzątkiem i pozosta-
wiamy na 5 min. Dodajemy cukinię, ciepłe mleko i 
ucieramy na gładką masę. Dodajemy resztę skład-
ników, dokładnie mieszając. Smarujemy patelnię tłusz-
czem i pieczemy nieduże placki. Podajemy z syropem 
(np. klonowym lub malinowym) albo konfiturą.

Koniecznie wypróbuj! 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu www.pixabay.com



1. Podstawą jest odpowiednie 
przygotowanie do opalania. Zanim 
więc wyjdziemy na słońce, zaser-
wujmy sobie dobry peeling, który 
usunie martwy naskórek i dobrze 
wygładzi strukturę skóry. 

Powinniśmy go wykonywać przy-
najmniej od jednego do dwóch razy 
w tygodniu. Dzięki temu kosme-
tyki, które stosujemy w trakcie oraz 
po opalaniu będą się lepiej rozpro-
wadzać i wchłaniać. 

2. Konieczne jest również pra-
widłowe nawilżanie. Do wyboru 
mamy mnóstwo produktów, które 
pomogą nam o nie zadbać. 
Mleczka, olejki, balsamy, masła – 
do wyboru, do koloru. Ważne, aby 
miały właściwości higroskopijne, 
nawilżające, zatrzymujące wodę w 
organizmie. Nie zapominajmy 
również o tym, aby wypijać przy-
najmniej dwa litry wody dziennie. 

3. Jeśli planujemy spędzić dzień 
na słońcu, koniecznie sięgnijmy po 
krem z filtrem. Bez względu na to, 
czy idziemy plewić do ogródka, czy 
typowo się opalać. Krem z filtrem 
należy posmarować zarówno 
twarz, jak i całe ciało. Na początek 
powinniśmy wybierać przede 
wszystkim te z najwyższym fil-
trem, a po kilku dniach możemy 
zejść do nieco niższych. Często pa-
nuje mylne przekonanie, że filtr 50 
SPF całkowicie zabezpiecza skórę 
przed promieniami słonecznymi, a 
co za tym idzie – uzyskaniem opa-
lenizny. Absolutnie nie! Filtr za-
bezpiecza skórę przed  nadmierną 
ilością promieni świetlnych  prze-
nikających w głąb skóry. Pamię-
tajmy również, aby po wyjściu z 
wody i osuszeniu się ręcznikiem 
nałożyć  kolejną warstwę  kremu z 
filtrem. Ciekawym rozwiązaniem 
są specjale sztyfty do opalania, 

które są dedykowane wrażliwym i 
delikatnym miejscom takim jak 
nos, uszy, czy okolice oka. 

4. Poza samą skórą przed 
słońcem i szkodliwym promienio-
waniem chrońmy także nasze włosy. 
Swoją słabość demonstrują one 
łamliwością, wypadaniem i rozdwa-
janiem się końcówek. Najlepiej więc 
sięgnąć po specjalne mgiełki, a także 
szampony, balsamy i odżywki z dużą 
zawartością składników regeneru-
jących, jak keratyna, witaminy, pro-
teiny, aminokwasy, gliceryna, 
pantenol, olejki z owoców oraz 
ma5ło shea.

5. Po dniu spędzonym na słońcu 
koniecznie zaserwujmy skórze re-
laks i kolejne zabiegi pielęgnacyjne. 
Promienie z pewnością mocno ją 
wysuszyły. Czasem dochodzi nawet 
do poparzeń słonecznych. Ratun-

kiem i ogromną ulgą dla skóry w ta-
kich sytuacjach są balsamy po 
opalaniu, które nie tylko łagodzą po-
drażnioną skórę, ale również zapew-
niają uczucie chłodu. Oczywiście 
zabiegi nawilżające powinniśmy ser-
wować naszej skórze codziennie – 
nie tylko po dniu spędzonym na 
słońcu. Sięgajmy przede wszystkim 
po lżejsze konsystencje (mleczka, 
balsamy, preparaty o konsystencji 
żelu), aby nadmiernie nie ob-
ciążać skóry. Jeśli nasza skóra 
jest bardzo sucha i podraż-

niona, możemy skorzystać z maseł 
czy kremów o bogatszym składzie 
(głównie w fazy olejowe).

Dzięki wszystkim tym zabiegom 
będziemy mogli cieszyć się piękną i 
co najważniejsze zdrową opalenizną 
przez długi czas.

 ■ Katarzyna Gwara
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Skóra latem

Nie zapomnij  
o pielęgnacji

Latem nasza skóra narażona jest  
na ciągłą ekspozycję słoneczną.  

Aby ustrzec się przed  skutkiem działania  
szkodliwych czynników musimy ją  

potraktować w odpowiedni sposób. W jaki?

zdj.www.pixabay.com



Kto może spodziewać się we-
zwania do zapłaty lub egze-
kucji zaległych należności?
Poczta Polska odpowiedzialna jest za 
pobieranie opłaty abonamentowej 
RTV i  trzeba przyznać, iż ostatnio 
bardzo chętnie korzysta z  tego 
uprawnienia. Dziesiątki tysięcy osób 
znajduje w  swojej skrzynce pocz-
towej wezwanie do zapłaty lub 
nawet informację o  wszczętym  po-
stępowaniu egzekucyjnym.

Tylko przez 4 miesiące 2020 roku 
Poczta Polska wystawiła 35 tys. ty-
tułów wykonawczych. To na ich 
podstawie urząd skarbowy może 
dokonywać egzekucji należności.

Czy działanie Poczty Polskiej  
jest legalne?
Tak, gdyż obowiązek do ściągania 
abonamentu RTV nałożony na nią 
jest przez ustawę. Obowiązek za-
płaty abonamentu spoczywa na 
każdym, kto posiada odbiornik ra-
diowy (również w  samochodzie) 
lub/i telewizyjny, a więc płacimy nie 
za korzystanie, a za sam fakt posia-
dania danego odbiornika.

Odbiornik radiowy lub telewizyjny 
należy zarejestrować w ciągu 14 dni 
od zakupu. Można to zrobić w  pla-
cówce pocztowej lub poprzez 
stronę internetową Poczty Polskiej.

Za raz zarejestrowany odbiornik na-
leży uiszczać regularnie abonament. 
Gdy z  jakiegoś powodu zrezygnu-
jemy z posiadania odbiornika należy 
pamiętać o  jego wyrejestrowaniu 
w  placówce pocztowej, gdyż do-
piero z  momentem wyrejestro-
wania ustaje obowiązek opłacania 
abonamentu.

Jak długo Poczta Polska może 
ściągać zaległe opłaty  
abonamentowe?
Co do zasady 5 lat, gdyż tyle wynosi 
okres przedawnienia tego typu 
roszczeń. Oznacza to, iż próbując 
ściągnąć zaległy abonament w roku 
2020, Poczta będzie mogła to zrobić 
maksymalnie od roku 2015.

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż 
bieg terminu przedawnienia ulega 
zawieszeniu w  przypadku skutecz-
nego wszczęcia postępowania ad-
ministracyjnego przez organ 
egzekucyjny.

Co robić, jeśli dostaniemy we-
zwanie do zapłaty lub decyzję 
o wszczętym postępowaniu eg-
zekucyjnym zaległych opłat, 
a nie posiadamy odbiornika ra-
diowego lub telewizyjnego?
Przede wszystkim nie panikować! 
Sprawa nie jest z  góry przegrana, 
a prawo daje nam skuteczne narzę-
dzia do obrony naszych praw.

Jeśli otrzymaliśmy wezwanie do za-
płaty to należy niezwłocznie skon-
taktować się z  Pocztą Polską 
i  wyjaśnić sprawę. W  przypadku, 
gdy sprawa jest już na etapie postę-

powania egzekucyjnego i  zostało 
nam zajęte np. wynagrodzenie za 
pracę, to należy niezwłocznie złożyć 
zarzuty do prowadzonej egzekucji.

Ile wynosi opłata  
abonamentowa?

Aktualnie stawka za używanie od-
biornika radiofonicznego wynosi 
5,94 zł, a  za używanie odbiornika 
telewizyjnego albo odbiornika ra-
diofonicznego i  telewizyjnego 
18,68 zł.

Abonament można opłacać mie-
sięcznie lub z góry za cały rok.

Jednocześnie należy podkreślić, iż 
Poczta Polska uprawniona jest do 
przeprowadzania kontroli opła-
cania abonamentu – jeśli podczas 
kontroli pracownik Poczty Polskiej 
stwierdzi, iż posiadamy niezareje-
strowany odbiornik, może nałożyć 
karę w  wysokości trzydziestokrot-
ność miesięcznego abonamentu.

Czy istnieje możliwość uzy-
skania zwolnienia z opłaty abo-
namentowe?
Tak, ustawa o  opłacie abonamen-
towej przewiduje możliwość zwol-
nienia od jej uiszczenia.
Uprawnionymi do zwolnienia od 
opłat abonamentowych są m.in.:

 ■ osoby, które ukończyły 75 rok 
życia, osoby zaliczone do I grupy 
inwalidzkiej,

 ■ kombatanci będący inwalidami 
wojennymi lub wojskowymi, 
bezrobotni,

 ■ pobierający świadczenie 
przedemerytalne

 ■ osoby z  orzeczoną całkowitą 
niezdolnością do pracy,

 ■ osoby o  znacznym stopniu nie-
pełnosprawności,

 ■ osoby, które otrzymują świad-
czenia pielęgnacyjne albo rentę 
socjalną,

 ■ osoby otrzymujące zasiłek dla 
opiekuna, inwalidzi wojenni 
i wojskowi,

 ■  osoby, które ukończyły 60 lat 
i  mają prawo do emerytury, 
której wysokość nie przekracza 
miesięcznie 50 proc. przecięt-
nego wynagrodzenia, czyli 
w tym roku kwoty 2 292,51 zł.

Co jednak bardzo ważne, osoby, 
które kwalifikują się do ulgi, nie 
otrzymają zwolnienia automa-
tycznie. Należy najpierw w  pla-
cówce pocztowej złożyć stosowne 
oświadczenie i  potwierdzić je od-
powiednimi dokumentami. Zwol-
nienie od opłat abonamentowych 
przysługuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po mie-
siącu, w  którym złożono takie 
oświadczenie.

 ■ Rafał Rusek - radca prawny
 ■ Hubert Nowak - aplikant radcowski 

w Kancelarii Rusek i Partnerzy  
w Częstochowie
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Rozwód czy separacja  
co jest lepsze dla małżonków?
Kiedy w małżeństwie pojawia się 
kryzys, a małżonkowie nie widzą 
sensu kontynuowania wspólnego 
życia, zaczynają zastanawiać się 
nad rozwodem. Warto jednak do-
kładnie przemyśleć swoją decyzję 
i zastanowić się, czy wybrać 
rozwód, czy separację.

Aby Sąd mógł orzec separację wy-
starczające jest wykazanie  zupeł-
nego rozkładu pożycia  miedzy 
małżonkami. Rozumiany jest on 
jako rozpad więzi duchowej, gospo-
darczej i fizycznej między nimi.
Aby otrzymać rozwód należy nato-
miast udowodnić, że ww. rozkład 
pożycia ma charakter trwały.

Pewnie wielu z Was zastanawia się, 
czym rozwód różni się od separacji.

Poniżej przedstawię kilka zasadni-
czych różnic pomiędzy tymi 
dwoma instytucjami.
1. Według mnie zasadniczą różnicą 
odróżniającą separację od rozwodu 
jest to, że separacja jest odwracalna. 
Oznacza to, że na wniosek mał-
żonków, Sąd może orzec o  znie-
sieniu separacji. Wówczas 
małżeństwo trwa dalej, na zasadach 
jak przed orzeczeniem separacji.
2. Co istotne, Sąd orzeka separację 
nawet, jeżeli występuje o nią mał-
żonek wyłącznie winny - o ile oczy-
wiście nie sprzeciwia się to dobru 
wspólnych małoletnich dzieci, ani 
nie stoją na przeszkodzie zasady 
współżycia społecznego. Rozwód 
co do zasady nie jest dopuszczalny, 
jeżeli żąda go małżonek wyłącznie 
winny. 
3. Kwestią dyskusyjną jest obo-
wiązek zachowania wierności przez 
małżonków po orzeczeniu sepa-
racji.  Naruszenie obowiązku wier-
ności przez separowanego małżonka 
może niekiedy doprowadzić do ob-
ciążenia go winą za utrwalenie roz-
kładu lub pogłębienie trwałości 
rozkładu. Objawiają się one w unie-
możliwieniu pojednania małżonków. 
Jest to możliwe dlatego, że separacja 
może zostać orzeczona także wtedy, 
gdy rozkład pożycia nie nabrał 
jeszcze cechy trwałości.
4. Małżonkowie separowani 
są  obowiązani do wzajemnej po-

mocy, jeżeli wymagają tego względy 
słuszności. Jest to jeden z wyjątków 
od zasady, że separacja wywołuje 
skutki takie jak rozwód. Obowiązek 
pomocy może przybierać zarówno 
aspekt majątkowy, jak i osobisty, np. 
pomoc w gospodarstwie domowym, 
pielęgnacja w  czasie choroby, nie-
pełnosprawności itp. Małżonek nie-
dopełniający obowiązku wzajemnej 
pomocy staje się współwinny roz-
kładu pożycia małżonków. Jeżeli 
więc po jakimś czasie pozostawania 
w  separacji dochodzi do rozwodu 
małżonków, sąd, orzekając o  winie 
rozkładu pożycia, będzie musiał 
wziąć pod uwagę postępowanie 
małżonków w okresie separacji.
5. Z orzeczeniem separacji wiąże się 
ciążący na małżonkach, z istoty bez-
terminowy obowiązek alimenta-
cyjny.  Przyjęte rozwiązanie 
powoduje powstanie silniejszego 
obowiązku alimentacyjnego 
w  czasie separacji niż po rozwo-
dzie. Odpowiada to  istocie insty-
tucji separacji, mającej przecież 
zachować więź małżeńską 
w  sposób dający się pogodzić 
z ustaniem wspólnego pożycia.
6. Małżonkowie pozostający w se-
paracji nie mogą skorzystać tak jak 
przy rozwodzie z przepisu pozwa-
lającego na powrót do „starego” 
nazwiska.

Ponadto większość skutków sepa-
racji jest taka sama jak skutków 
rozwodu. Przede wszystkim, tak 
samo jak przy rozwodzie:
1. Ustaje między małżonkami obo-

wiązek wspólnego pożycia – można 
powiedzieć, że orzeczenie separacji 
tylko potwierdza sytuację fak-
tyczną, która zapewne istnieje 
między małżonkami od dłuższego 
czasu.
2. Wygasa uprawnienie małżonka 
do korzystania, w celu zaspokojenia 
rodziny, z  mieszkania, do którego 
prawo przysługuje drugiemu mał-
żonkowi oraz z  należących do tego 
małżonka przedmiotów urządzenia 
domowego.
3. Nie zachodzi solidarna odpowie-
dzialność małżonków za zobowią-
zania zaciągnięte przez jednego 
z  nich  w  sprawach wynikających 
z zaspokajania zwykłych potrzeb ro-
dziny.  
4. Powstaje między małżonkami 
z  mocy prawa ustrój rozdzielności 
majątkowej.
5. Po upływie 300 dni od uprawo-
mocnienia się orzeczenia sepa-
racji  ustaje domniemanie 
pochodzenia dziecka od męża matki.
6. Ustaje dziedziczenie ustawowe 
małżonków, a  w  konsekwencji 
również separowany małżonek 
traci prawo do zachowku po 
współmałżonku.
7. Zarówno w  przypadku rozwodu 
i  separacji sąd zobowiązany jest 
wskazać, który z  małżonków po-
nosi  winę  za rozkład pożycia. Sąd 
może od tego odstąpić jedynie 
na zgodne żądanie małżonków.

 ■ radca prawny Agnieszka Rusek

Agnieszka Rusek  
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek  
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak  
aplikant radcowski w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Poczta Polska ściąga 
zaległy abonament RTV
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MOTORYZACYJNE

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ
 Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

 Q WYNAJMĘ działkę pod działal-
ność gospodarczą, 1 zł za metr 
kwadratowy, na terenie Często-
chowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 
1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 
24h na ul. Garibaldiego. Często-
chowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na za-
mieszkanie, najem krótkotermino-
wy, ul. Dąbrowskiego 41,   
tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Ul. Ko-
ściuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

SPRZEDAM

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Do-
jazd z dwóch stron. Idealny na 
działalność. Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie : 

Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykończe-
nia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa 
(dzielnica: Północ) cena: 312 
000,00 pln powierzchnia: 61,00 m² 
; tel. 502583667

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamie-
nicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa 
(dzielnica: Parkitka) cena: 269 
500,00 pln powierzchnia: 49,00 
m², stan developerski;  
tel. 502583667

 Q Pensjonat w cz-wie pod działal-
ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, 
szer. 9 M – 2 kondygnacje, z przy-
budówką. Tel. 502 636 143

 Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. 
Juranda 40/44. Tel. 887 627 682

 Q Grunty rolne  0,8911 ha w wysoka 
lelowska / gmina żarki, cena: 30 
000 - do negocjacji,  tel. 508 719 
237 Lub 506 797 760

 Q Działka budowlana - Często-
chowa (dzielnica: Raków)  
cena: 310 000,00 pln  
powierzchnia: 3 104,00 m²;  
tel. 502583667

 Q Działki budowlane w centrum 
Miedźna. Tel. 601 412 688

 Q Działka budowlana na ul. Lima-
nowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

 Q Pawilon 50m2, na Biznes Cen-
trum (możliwość wynajęcia),  
tel. 602 307 570

KUPIĘ
 Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub 
śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

 QAntyki – francuski komplet z 
1896 r.: Biblioteczka + komoda z 
marmurowym blatem. Sygno-
wany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

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

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

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

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

 Q Futrówka skóra (świnia)   
tel. 790 819 855

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

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 Q Kopierkę laserową HP 1010  
- tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

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

 Q Maszyna dziewiarska firmy 
boschtel. 34 362 94 27

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

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

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna  
tel. 34 362 94 27

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

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

 Q Rower Cobran Shimano -  
tel. 697 272 102

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

 Q Skóra futrówka świńska,  
el. 790 819 855

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

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

 Q TV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

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

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

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

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

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

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

PRACA

DAM PRACĘ

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

 Q Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

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

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

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

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

USŁUGI

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

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi 
- tel. 577 341 526

 Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko  
- tel. 532 240 888

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

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

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

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

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

MATRYMONIALNE

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

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

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

KURSY

 Q Trening zdolności poznawczych  
pamięć, uwaga, myślenie, od 6 
do 106 lat, tel. 668 814 587

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE



Cztery firmy są zainteresowane 
dokończeniem budowy wiaduk-
tu autostradowego nad linią ko-
lejową na węźle Częstochowa 
Północ oraz jezdni  autostrady 
A1 na długości 460 m w jego 
otoczeniu.

Jedenaście firm  
zainteresowanych  
wykonaniem MOP-ów

Na początku sierpnia Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad otworzyła oferty w przetargu 
na budowę MOP-ów i Obwodu 
Utrzymania Autostrady w ramach 
realizacji autostrady A1 na odcinku 
węzeł Częstochowa Północ - węzeł 
Częstochowa Blachownia. Zgłosiło 
się jedenastu zainteresowanych. 
Wartość prac wyceniono na 
102 848 108,28 zł. Najniższą cenę, 
71 171 040,78 zł,  zaproponowało 
konsorcjum firm:  Bitum z siedzibą 
w Lipiach Śląskich oraz Drog-Bud z 
Lubojenki. Jednocześnie zaofero-
wało  przedłużenie okresu gwa-
rancji jakości o 5 lat. 

Zadanie będzie polegało na wyko-

naniu: czterech Miejsc Obsługi Po-
dróżnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (w tym stanowisk do 
kontroli nacisków osi i mas całkowi-
tych pojazdów), Obwodu Utrzy-
mania Autostrady Lgota wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, dróg 
dojazdowych i urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego oraz 
uzyskaniu decyzji zezwalających na 
użytkowanie.  Roboty wraz z uzyska-
niem pozwolenia na użytkowanie 
mają zostać ukończone w ciągu 16 
miesięcy od podpisania umowy. 

Wiadukt autostradowy
Dokończeniem budowy wiaduktu 

autostradowego nad linią kolejową 
na węźle Częstochowa Północ oraz 
jezdni  autostrady A1 na długości 
460 m w jego otoczeniu zaintereso-
wane są cztery firmy. Przygoto-
wany kosztorys opiewał na ponad 
12 milionów 621 tysięcy złotych. 
Najniższą cenę - 11 435 264, 75 zł - 
zaproponowała firma Strabag, ofe-
rując jednocześnie wydłużenie 
okresu gwarancji jakości o 5 lat.

 - Oprócz ceny przyjęliśmy dodat-
kowe kryterium oceny ofert w 
postaci przedłużenia okresu gwa-
rancji jakości. Teraz komisja przetar-
gowa przeanalizuje złożone oferty 
– informują drogowcy. 

Prace mają zakończyć się w  ciągu 
dziewięciu  miesięcy od podpisania 
umowy. Jednak do czasu realizacji 
robót nie wlicza się okresu zimo-
wego, który potrwa od 15 grudnia 
do 15 marca.

Zamówienie obejmuje dokoń-
czenia wiaduktu autostradowego 
(WA352) z wykorzystaniem, skła-
dowanych na placu prefabrykacji w 
rejonie węzła Częstochowa Północ, 
belek prefabrykowanych VFT, oraz 
wykonanie robót drogowych na 
jezdni głównej w rejonie obiektu, a 
po wykonaniu tych prac budowla-
nych uzyskanie decyzji zezwalającej 
na użytkowanie.

Ostatnim przetargiem dla tego od-
cinka autostrady A1 będzie postę-
powanie, które wyłoni wykonawcę 
robót wykończeniowych.

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

34.900 zł

AUDI A6 
2.0 Diesel 2017,  automat, 
krajowy, I-wł., serwisowany

137.900 zł

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  rok prod. 2017, 
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

34.900 zł

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

158.900 zł

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

41.700 zł

JEEP RENEGADE 2.0 D, 
rok prod. 2015,  
napęd 4x4, krajowy, I-wł., 
serwisowany, faktura VAT

49.900 zł

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

63.900 zł

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

37.900 zł

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

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

Q	 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,I – wł.  37.900 zł

Q	 VW GOLF V 1.9 D, rok prod. 2007  10.900 zł

Q	 MERCEDES GLC 250 2.0E, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwis, F-VAT 139.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
serwisowany, f-vat 59.900 zł

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

Q	 JEEP RENEGADE 2.0 D, rok prod. 2015, 
kraj., I-wł., - 3 szt. 47.900 zł -52.900 zł

Q	 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

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

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

Q	 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  14.900 zł

Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 8.900 zł

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

Q	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

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

Q	 VW PASSAT 2.0 Diesel 2017, krajowy, I-wł., serwisowany  58.900 zł

Q	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

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

Q	 RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  27.900 zł

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

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

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

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

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

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

Q	 NISSAN QUASQAI 1.6 E benz., rok prod. 2018, kraj., I-wł. 
f-vat 23%, serwisowany 79.900 zł

Q	 SEAT TOLEDO 1.2 E, ROK PROD. 2016, serwis 
kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

Q	 PEUGEOT 308 1.6 diesel, rok prod. 2012, krajowy 16.900 zł

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

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

Q	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

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

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

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

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  29.900 zł

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

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

23.900 złQ	 NISSAN QASHQAI 2.0 D., rok prod. 2010, 
nawigacja, dach panoramiczny

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

 15.900 złQ	OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010

MZDiT

Oświetlenie LED  
przy częstochowskich  
ulicach

Autostrada A1

Kto dokończy 
wiadukt? Miejski Zarząd Dróg i Transportu 

ogłosił przetarg na modernizację 
części sieci oświetleniowej w Czę-
stochowie. Zamówienie obejmuje 
wymianę 549 nieefektywnych 
opraw z sodowym źródłem światła 
na nowoczesne energooszczędne 
oprawy typu LED. Nowe oświetlenie 
ma pojawić się na 10 ulicach, w tym 
przy alei Jana Pawła II, ulicach Oku-
lickiego, Szajnowicza-Iwanowa, Fiel-
dorfa-Nila, Legionów i Jagiellońskiej.

Wymiana ma dotyczyć oświetlenia 
ulicznego w następujących lokali-
zacjach:

 ● ul. Modrzewiowa (montaż 9 opraw LED na 
słupach linii napowietrznych o mocy 44W),

 ● ul. Szajnowicza-Iwanowa (70 opraw LED na 
słupach linii kablowych o mocy 79 i 86W)

 ● ul. Fieldorfa-Nila (94 opraw LED na słu-
pach linii kablowych o mocy 79 i 26W)

 ● ul. Północna (16 opraw LED na słupach 
linii kablowych o mocy 44W)

 ● ul. Okulickiego (114 opraw LED, w tym 
111 na słupach linii kablowych o mocy 65  
i 26 W i 3 napowietrznych o mocy 65W)

 ● ul. Legionów (105 opraw LED na słupach 
linii kablowych o mocy 79 i 65W)

 ● aleja Jana Pawła II (43 opraw LED na 
słupach linii kablowych o mocy  65W)

 ● ul. Jagiellońska z ul. Bór, Dojazdową 
(98 opraw LED na słupach linii kablowych  
o mocy 79 i 26 W).

Zadanie przewidziane jest do 
współfinansowania przez Unię Eu-
ropejską. Inwestycja ma zostać zre-
alizowana do 16 listopada.



12.  PIĄTEK-NIEDZIELA 14-16 SIERPNIA 2020   reklama



PIĄTEK-NIEDZIELA 14-16 SIERPNIA 2020 13.nasze spektakle - tego nie możesz przegapić



14. PIĄTEK-NIEDZIELA 14-16 SIERPNIA 2020 targi budowlane



Pięcioro częstochowskich sę-
dziów siatkówki zostało no-
minowanych do sędziowania 
podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w siat-
kówce plażowej, która była 
jednocześnie Mistrzostwami 
Polski kadetów i kadetek. Czę-
stochowscy sędziowie promo-
wali nasze miasto i wrócili 
z sukcesami.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w siatkówce plażowej odbyła się w mi-
niony weekend w Mysłowicach. Polski 
Związek Piłki Siatkowej nominował na 
te zawody czworo sędziów z  Często-
chowy. W  gronie 10 arbitrów z  całej 
Polski znaleźli się: Marta Rembielak-

-Kucharska, Paulina Boś, Marcin Do-
brzański i Artur Kucharski. Komisarzem 
technicznym PZPS był częstocho-
wianin Rafał Pośpiech. Arbitrzy z Czę-
stochowy zaprezentowali się z  bardzo 
dobrej strony. Sędzia Marta Rembielak-
-Kucharska sędziowała na słupku (S I) 
mecz o złoty medal wśród kadetek. Sę-
dzia Marcin Dobrzański prowadził jako 
sędzia pierwszy mecz o  złoty medal 
wśród kadetów. Asystowała mu Pau-
lina Boś, która w finale kadetów była sę-
dzią drugim i  pomagała swojemu 
koledze Marcinowi Dobrzańskiemu 
z Częstochowy. Częstochowianin Artur 
Kucharski prowadził mecz decydujący 
o  brązowy medal Mistrzostw Polski 
wśród kadetów.

- Plażówka kształtuje charakter 
wszystkich w  nią zaangażowanych – 
mówi sędzia Paulina Boś z  Często-
chowy. - Znowu się to potwierdziło. 30 
meczów finałowego turnieju Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży chłopców 

i  32 spotkania dziewcząt rozegrano 
w dwa dni przy ponad 30 stopniowym 
upale! Pierwszego dnia rozgrywki 
trwały prawie 12 godzin! To było praw-
dziwe piekło, co nie przeszkodziło 
młodym siatkarkom i  siatkarzom po-
kazać tego, co w  siatkówce plażowej 
najpiękniejsze. Była walka, zaangażo-
wanie pasja, piękne obrony, cała masa 
technicznych zagrań i poświęcenie. Po-
ziom sportowy zachwycał jak kilkana-
ście lat temu na rozgrywanych w  tym 
miejscu World Tourach. O złocie i brązie 
w  turnieju chłopców zdecydowały 
dwie piłki. Obydwa tie-breaki były roz-
grywane na przewagi...To był dla nas 
sędziów prawdziwy zaszczyt tworzyć 
z  zawodniczkami i  zawodnikami to 
święto i rozstrzygać te mecze – dodaje.

Zadowolona ze swojego sędziowania 
i  meczów pozostałych częstochow-
skich sędziów jest też Marta Rembie-
lak-Kucharska. - Wyjazd na 
przysłowiową Olimpiadę to marzenie 
każdego sportowca, trenera, działacza, 
kibica czy sędziego – mówi Marta 
Rembielak-Kucharska. - Dla mnie to 
już trzeci wyjazd na Ogólnopolską 
Olimpiadę Młodzieży. Bardzo cieszę 
się, że miałam przyjemność sędziować 
mecz o złoty medal. Gratulacje też dla 
Pauliny i Marcina za finał kadetów i Ar-
tura za mecz o  brąz. Dziękujemy sę-
dziemu głównemu Zbyszkowi Kułakowi 
z Warszawy i komisarzowi Rafałowi Po-
śpiechowi za cenne wskazówki i  rady. 
Dziękujemy również pozostałym ko-
legom sędziom z Polski. Byli to: Maciej 
Opiłowski (Warszawa), Marcin Skrobot 
(Kraków), Wojciech Obłój (Mysłowice), 
Bogusz Domagała (Katowice), Rafał 
Witkowski (Skarżysko-Kamienna) i Łu-
kasz Jan Nowicki (Warszawa), z  któ-
rymi mogliśmy sędziować i  być 
uczestnikami Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży.

- To była bardzo udana impreza zorga-
nizowana po raz kolejny w  Mysłowi-
cach przez ludzi doskonale oddanych 
siatkówce – mówi komisarz PZPS Rafał 
Pośpiech. - Wszyscy zasługują na 
gromkie brawa: siatkarki i  siatkarze, 
trenerzy, rodzice, wspaniali kibice, or-
ganizatorzy, sędziowie i wszyscy, którzy 
współtworzyli tą wspaniałą imprezę. 

PIĄTEK-NIEDZIELA 14-16 SIERPNIA 2020 15.sport

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

tel. 533 302 888

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

Telefony:
Redakcja: 533 302 888

Biuro ogłoszeń:  533 333 049
interwencje - trudne sprawy: 792 620 051

Opracowanie: Paula Nogaj

PGE Ekstraliga

Włókniarz  
vs Betard Sparta

Liga Juniorów

Bocar Włókniarz 
startował w Lesznie

Raków Częstochowa

Drugie życia murawy

Już w najbliższą niedzielę 16 sierpnia Eltrox 
Włókniarz Częstochowa ścigać się będzie na 
stadionie we Wrocławiu z Betard Spartą w ra-
mach 10 rundy PGE Ekstraligi. Poprzednie star-
cie z tą drużyną podopieczni szkoleniowca Mar-
ka Cieślaka zwyciężyli 53:37. Początek niedziel-
nego meczu o godz. 19:15. 

W  minioną środę odbyło się przełożone spotkanie Eltrox 
Włókniarza Częstochowa z aktualnymi mistrzami Polski – Fogo 
Unią Leszno na Arenie zielona-energia.com. Biało-Zieloni nie-
stety przegrali 43:47 na własnym stadionie. Drużyna żużlowców 
z Leszna było bardzo dobrze dysponowana i pomimo świetnej 
formy kapitana Lwów – Leona Madsena, nie udało się wygrać 
tego starcia podopiecznym trenera Marka Cieślaka. - Słabo jak 
na dotychczasowe wyniki spisał się wczoraj Fredrik Lindgren, 
który zdobył zaledwie jeden punkt. W najbliższych tygodniach 
naszą drużynę czeka kilka bardzo ważnych spotkań wyjazdo-
wych, to najbliższe, z Betard Spartą Wrocław, już w najbliższą 
niedzielę. Walka o pierwszą czwórkę wciąż trwa, choć poziom 
trudności dostania się do niej, znacznie wzrasta – podsumował 
klub. Obecnie Eltrox Włókniarz Częstochowa znajduje się na 
czwartym miejscu w tabeli, posiadając 11 punktów meczowych. 
Z  taką samą liczbą punktów na miejscu trzecim ulokował się 
Motor Lublin, miejsce drugie zajmuje RM SOLAR Falubaz Zie-
lona Góra z 14 punktami, a liderem pozostaje Fogo Unia Leszno 
z 18 punktami.

W miniony wtorek w Lesznie rozgrywana była 5 runda Ligi Junio-
rów, w której udział brała również reprezentacja Bocar Włóknia-
rza Częstochowa. Zmagania młode Lwy zakończyły na czwartym 
miejscu, zdobywając łącznie 18 punktów.

Częstochowscy żużlowcy pojawili się w Lesznie w składzie: Jakub 
Miśkowiak, Mateusz Świdnicki oraz Bartłomiej Kowalski. Najwięcej 
punktów dla biało-zielonych wywalczył Jakub Miśkowiak, który 
przy swoim nazwisku zapisał ich siedem. Zwycięzcą leszczyńskiej 
rundy Ligi Juniorów została ekipa RM Solar Falubaz Zielona Góra, 
zdobywając łącznie 24 punkty. 

Klub Raków Częstochowa poinformował, że mura-
wa ze stadionu przy ul. Limanowskiego 83, na któ-
rym niedawno ruszyły pierwsze prace związane 
z modernizacją, otrzyma drugie życie.  

- Dzięki owocnej współpracy MOSiR-u  Często-
chowa, Rakowa Częstochowa, firmy InterHall, Orła 
Kiedrzyn, Victorii Częstochowa, firm Tadex oraz 
Midex murawa z remontowanego obiektu przy ul. Li-
manowskiego 83 zostanie ponownie wykorzystana. 
Od kilkunastu dni trwa modernizacja naszego sta-
dionu, która obejmuje także wymianę murawy. Nie 
chcemy, by dotychczasowa została zmarnowana, 
a dalej służyła. Skuteczna i szybka współpraca wszyst-
kich zainteresowanych stron pozwoli na to, by mu-
rawa z L83 trafiła do nowych domów. Jej część będzie 
wykorzystywana przez dwa kluby piłkarskie z regionu 
- Victorię Częstochowa i  Orzeł Kiedrzyn. Kolejne 
partie trafią na murawę boiska firmy Tadex, a  także 
będą wykorzystana przez firmę Midex – czytamy 
w  komunikacie klubu. Co ważne, wykonawca robót, 
czyli firma InterHall, przekaże trawę dla partnerów 
Rakowa za darmo. - Wspólnie pokazaliśmy, że warto 
dbać o przyrodę. Gratulujemy wszystkim stronom ta-
kiego kroku! - podsumowuje klub. 

Wyniki 9 rundy:
Eltrox Włókniarz Częstochowa – 41 pkt 
9. Rune Holta – 7+1 (1,3,2,0,1*) 
10. Jason Doyle – 10+3 (1,2*,1*,2*,2,2) 
11. Fredrik Lindgren – 1 (0,1,0,-,-) 
12. Paweł Przedpełski – 5 (3,0,1,1) 
13. Leon Madsen – 14+1 (1,3,3,3,3,1*) 
14. Mateusz Świdnicki – 2 (2,0,-) 
15. Jakub Miśkowiak – 2+1 (1*,0,0,1) 
16. Bartłomiej Kowalski – 0 ()
Fogo Unia Leszno – 49 pkt 
1. Emil Sajfutdinow – 13+1 (3,1*,3,3,3) 
2. Janusz Kołodziej – 2 (0,2,0,-) 
3. Bartosz Smektała – 10+2 (2*,3,1*,1,3) 
4. Jaimon Lidsey – 9+2 (3,2*,2,2*,0) 
5. Piotr Pawlicki – 6 (2,1,3,0,-) 
6. Dominik Kubera – 9+2 (3,2*,2*,2,0) 
7. Szymon Szlauderbach – 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:

1. (64,23) Sajfutdinow, Smektała, Holta, Lindgren – 1:5 – (1:5) 
2. (64,74) Kubera, Świdnicki, Miśkowiak, Szlauderbach – 3:3 – (4:8) 
3. (64,50) Przedpełski, Pawlicki, Madsen, Kołodziej – 4:2 – (8:10) 
4. (63,40) Lidsey, Kubera, Doyle, Świdnicki – 1:5 – (9:15) 
5. (63,47) Smektała, Lidsey, Lindgren, Przedpełski – 1:5 – (10:20) 
6. (63,59) Madsen, Kołodziej, Sajfutdinow, Miśkowiak – 3:3 – (13:23) 
7. (63,60) Holta, Doyle, Pawlicki, Szlauderbach – 5:1 – (18:24) 
8. (63,20) Madsen, Lidsey, Smektała, Miśkowiak – 3:3 – (21:27) 
9. (63,13) Sajfutdinow, Holta, Doyle, Kołodziej – 3:3 – (24:30) 
10. (63,52) Pawlicki, Kubera, Przedpełski, Lindgren – 1:5 – (25:35) 
11. (63,31) Sajfutdinow, Lidsey, Przedpełski, Holta – 1:5 – (26:40) 
12. (62,64) Madsen, Kubera, Miśkowiak, Szlauderbach – 4:2 – 
(30:42) 
13. (63,42) Madsen, Doyle, Smektała, Pawlicki – 5:1 – (35:43) 
14. (63,17) Smektała, Doyle, Holta, Kubera – 3:3 – (38:46) 
15. (63,22) Sajfutdinow, Doyle, Madsen, Lidsey – 3:3 – (41:49)

zdj. archiwum Artura KucharskiegoOlimpiada Młodzieży

Sędziowali 
częstochowianie
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