
Dobra wiadomość dla częstochowskiego MPK. Sąd 
Okręgowy w Warszawie zatwierdził ugodę  między Na-
rodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacyjnym w Częstochowie. Dotyczyła ona pro-
jektu związanego z autobusowymi hybrydami.
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MPK dogadało się z NFOŚiGW

Jest porozumienie 
w sprawie hybryd
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Kłomnice

Na newralgicznych 
skrzyżowaniach 
powstanie 
sygnalizacja świetlna
Mieszkańcy gminy Kłomnice mogą wreszcie odetchnąć z 
ulgą. Po wielu latach starań udało się wywalczyć sygnaliza-
cję świetlną. Pojawi się ona na dwóch newralgicznych 
skrzyżowaniach. Inwestycja powinna zostać zrealizowana 
do 30 listopada. 

 Qs.9

Co jakiś czas odżywa pomysł reaktywowania 
woj. częstochowskiego, w którego skład 
wchodziłaby Ziemia Lubliniecka. Teraz plan 
powstania nowego województwa „warszaw-
skiego” przywołał temat ponownie. Lubliniec 
jednak nie chce dołączyć do Częstochowy.

 Qs.3

Cosinus Częstochowa

Sejm przyjął poselski projekt ustawy, która pozwala na zwolnienie ze składek ZUS 
konkretnych grup przedsiębiorców. Za sprawą tej decyzji wprowadzono również  
nowe świadczenie postojowe. 

29-3029-30 sierpniasierpnia

Województwo

Lubliniec  
nie chce do 
Częstochowy

 Q ciąg dalszy na stronie 3

MPK dogadało się z NFOŚiGW

Kierunki medyczne  
(i nie tylko) za darmo?
To się opłaca!

COVID-19 

Przedsiębiorco! Czy masz 
szansę na uzyskanie 
odszkodowania?

 Qs.2

 Qs.11

ZAPRASZAMY!

Nowelizacja ustawy

Świadczenie 
postojowe  
i zwolnienie z ZUS  
dla nielicznych



Pomoc innym i ludzie z pasją

Chcesz pomagać innym i lubisz 
kontakt z ludźmi? W takim razie kie-
runki medyczne to dla Ciebie ide-
alna ścieżka edukacji! Praca jako 
opiekun medyczny, masażysta lub 
terapeuta zajęciowy opiera się na 
ciągłej interakcji z pacjentami i 
klientami – Twoje kwalifikacje za-
wodowe ratują im zdrowie lub życie 
oraz podnoszą jakość codziennego 
funkcjonowania. Ponadto, wybie-
rając się do szkoły medycznej masz 
pewność, że spotkasz tam ludzi o 
podobnych zainteresowaniach i ce-
lach życiowych, a to często kończy 
się przyjaźniami na długie lata. 

Opłacalność  
w kraju i za granicą

Będąc absolwentem kierunku me-
dycznego, nie musisz martwić się o 
pracę. Zapotrzebowanie na wykwa-
lifikowanych w tym obszarze spe-
cjalistów jest duże, zwłaszcza teraz, 
kiedy każdy medyk jest na wagę 
złota. Co więcej, wiele z kierunków 
medycznych to tzw. kierunki mię-
dzynarodowe, które cieszą się 
dużym powodzeniem w publicz-
nych i prywatnych placówkach, nie 
tylko w Polsce, ale także za granicą. 
Asystentka lub higienistka stoma-
tologiczna to zawody, z którymi 

osiągniesz sukces i spełnienie zawo-
dowe. Pomagaj, rób to co kochasz 
i… zarabiaj!

Szkoły medyczne ZA DARMO  
– Cosinus Częstochowa

Zainteresowany? A czy wiesz, że 
w szkole policealnej dla dorosłych 
Cosinus Częstochowa możesz 
uczyć się na kierunkach medycz-
nych całkowicie za darmo? Obecnie 
rekrutujemy na aż 5 specjalizacji:

Każdy z tych kierunków to od roku 
do dwóch lat bezpłatnej nauki za-
kończonej zdobyciem oficjalnych 
kwalifikacji i egzaminem pań-
stwowym. Nie ma ograniczeń wie-
kowych, nie wymagamy matury!

Cosinus Częstochowa  
- dlaczego jeszcze warto?

Szkoły Cosinus to nie tylko bogata 
oferta edukacyjna i wykwalifiko-
wani nauczyciele. Zostając naszym 
słuchaczem otrzymujesz legity-
mację oraz zaświadczenia nie-
zbędne do ZUS, MOPS i innych 
instytucji. W trakcie nauki odbę-

dziesz również profesjonalne prak-
tyki zawodowe, a my pomożemy Ci 
znaleźć na ich odbycie ciekawe, za-
pewniające rozwój miejsce. Wiele z 
naszych kierunków daje tytuł kwali-
fikowanego technika. Dodatkowo, 
jako placówka szkół Cosinus oferu-
jemy całkowicie bezpłatne fakul-
tety przygotowujące do egzaminów 
kwalifikacyjnych, dzięki którym nasi 
Słuchacze osiągają najlepsze wyniki 
zdawalności w całej Polsce! Brzmi 
dobrze? To nie koniec! Otrzymasz 
także specjalną kartę rabatową, z 
którą dostaniesz zniżkę na ofertę 
naszych wyjątkowych partnerów. 
Słuchacze Cosinus Częstochowa 
ćwiczą, robią prawo jazdy i jedzą na 
mieście taniej!

Rekrutacja jesienna  
wciąż trwa!

Zachęcamy do zapoznania się ze 
szczegółami naszej rekrutacji. 
Obecnie, poza klasami medycz-
nymi, zapisujemy także na takie 
bezpłatne kierunki na semestr je-
sienny 2020/2021 jak:

Uzupełnij wykształcenie  
i zdobądź zawód,  
o jakim marzysz!

Chciałbyś zdobyć któryś z na-
szych zawodów, ale brakuje Ci wy-
kształcenia? Nic straconego! Tylko 
u nas całkowicie bezpłatne zaoczne 
Liceum Ogólnokształcące dla doro-
słych! Zapraszamy wszystkich:

Z Cosinus Częstochowa nie tylko 
ukończysz szkołę średnią, ale rów-
nież zdasz maturę. Nasze liceum jest 
całkowicie bezpłatne, a zaoczny tryb 
umożliwia bezproblemowe połą-
czenie pracy zarobkowej z nauką. 
Masz już skończone liceum, ale bra-
kuje Ci matury? Zapisz się darmowy 
kierunek policealny, a jako nasz Słu-
chacz otrzymasz 15% rabatu na 
kursy maturalne przygotowujące 
specjalnie do egzaminu dojrza-
łości. Wybierz Cosinus Często-
chowa i zapewnij sobie stabilną 
ścieżkę edukacji i kariery całko-
wicie za darmo: od liceum i ma-
turę aż po tytuł zawodowy!
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System edukacji i szkolnictwa ciągle się zmienia. Dotyczy to zarówno regulacji prawnych 
oraz programów nauczania, jak i trendów czy preferencji uczniów. Jedno jednak pozo-
staje niezmienne od lat – duże zainteresowanie kierunkami medycznymi. Dlaczego jest 
to opłacalne i jak można zyskać zawodowy tytuł medyczny za darmo? Wyjaśniamy razem 
z Cosinus Częstochowa!

Nie czekaj – rekrutacja 
jesienna wciąż trwa!

Szczegóły oferty edukacyjnej: 
www.cosinus.pl/czestochowa
Polub nas na FB i bądź zawsze 
na bieżąco: 
www.facebook.com/czesto-
chowacosinus

Zapisz się:
Częstochowa  
ul. Żwirki i Wigury 6/14
tel. 34 324 55 02
online: rekrutacja.cosinus.pl
czestochowa@cosinus.pl

COSINUS

Kierunki medyczne  
(i nie tylko) za darmo? 
To się opłaca!

 ● asystentka stomatologiczna
 ● higienistka stomatologiczna
 ● opiekun medyczny
 ● technik masażysta
 ● terapeuta zajęciowy

 ● po szkole zawodowej lub bran-
żowej I stopnia - to ostatni 
nabór, w którym możesz zapisać 
się i uzyskać pełne wykształ-
cenie średnie tylko w 2 lata!

 ● którzy przerwali naukę po ukoń-
czeniu którejś klasy technikum 
lub liceum i teraz pragną nad-
robić zaległości i zdać maturę  
- na wyższe semestry liceum 
3-letniego;

 ● po gimnazjum lub szkole podsta-
wowej - do 4-letniego liceum 
zgodnego z nową podstawą pro-
gramową.

 ● administracja,
 ● florysta,
 ● kosmetyka,
 ● opiekunka dziecięca,
 ● do zaocznego liceum 
 ogólnokształcącego.



 ■ cd. ze str. 1
Zwolennikami powrotu woje-

wództwa częstochowskiego na 
mapę administracyjną Polski są dzia-
łacze lokalnego PiS-u - poseł Szymon 
Giżyński oraz prezydent Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk. 

- W ślad za pochodzącymi z kręgów 
rządowych doniesieniami dotyczą-
cymi zaawansowanych prac związa-
nych z podziałem woj. mazowieckiego, 
jako prezydent Częstochowy, naj-
większego miasta w  Polsce pozba-
wionego statusu wojewódzkiego, 

po raz kolejny stanowczo domagam 
się od Rządu RP podjęcia decyzji do-
tyczącej przywrócenia na mapę ad-
ministracyjną Polski woj. 
częstochowskiego” - napisał w  liście 
do szefa rządu Matyjaszczyk. 

Pomysłowi ponownego włączenia 
powiatu lublinieckiego do nowego 
województwa częstochowskiego są 
lokalne władze. Tymczasem mariażu 
z  Częstochową nie chce Ziemia Lu-
bliniecka. - Jesteśmy przeciwni takim 
rozwiązaniom ze względów ekono-
micznych, politycznych, kulturowych 

i historycznych. Nasz pogląd wyrazi-
liśmy uchwałą Rady Powiatu w 2015 
r., w której stanowczo sprzeciwiamy 
się próbom wyłączenia powiatu lu-
blinieckiego ze struktur administra-
cyjnych województwa śląskiego 
i włączenia nas w ewentualnie two-
rzone województwo częstochow-
skie. Oczywiście nie mamy nic 
przeciwko utworzeniu takiego woje-
wództwa, ale bez nas - mówił na an-
tenie TVP Katowice starosta 
lubliniecki Joachim Smyła. 

Częstochowa jest 13. pod 
względem wielkości miastem 
w kraju, liczy 220 tys. mieszkańców 
i od 1998 roku nie ma statusu woje-
wódzkiego.  bea

Rodzinie i Przyjaciołom
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

śp. Mirosława Soboraka  
Wiceprezydenta Miasta Częstochowy w latach 2010-2018

Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZWiK w Myszkowie w latach 2015-2018

 składa

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Nowelizacja ustawy

Świadczenie postojowe  
i zwolnienie z ZUS dla nielicznych

Województwo

Lubliniec nie chce do Częstochowy

Dwie kobiety zginęły na miejscu, 
a trzecia w ciężkim stanie trafiła 
do szpitala – to tragiczny efekt 
wypadku, do którego doszło  na 
DW 906 pomiędzy Koszęcinem 
a  Wierzbiem w  powiecie lubli-
nieckim. Dostawczy volkswagen 
zderzył się czołowo z  cięża-
rówką. 

Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że kierująca volkswagenem 
transporterem z  niewyjaśnionych 
przyczyn zjechała na przeciwległy 
pas ruchu, doprowadzając do czo-
łowego zderzenia z  samochodem 
ciężarowym. W  wyniku zdarzenia 
dwie kobiety poruszające się 
busem poniosły śmierć na miejscu, 
a  trzecia w  ciężkim stanie trafiła 

do szpitala. Na miejscu wypadku 
mundurowi z  Komendy Powia-
towej Policji w  Lublińcu oraz Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w  Katowicach prowadzali czyn-
ności pod nadzorem prokuratora, 
mające pomóc w wyjaśnieniu oko-
liczności oraz przyczyn tego tra-
gicznego zdarzenia. Do oględzin 
stróże prawa wykorzystali najno-
wocześniejszy skaner 3D oraz ta-
chimetr.

Osoby mogące udzielić jakichkol-
wiek informacji o  zaistniałym zda-
rzeniu lub mogące pomóc 
w  ustaleniu przebiegu zdarzenia, 
proszone są o  kontakt z  Komendą 
Powiatową Policji w  Lublińcu przy  
ul. Oświęcimskiej 6, tel. 47 85 832 55.

 ■ cd. ze str. 1
Tarcza antykryzysowa  wprowa-

dziła szereg rozwiązań, które 
miały pomóc przedsiębiorcom po-
szkodowanym na skutek epidemii 
koronawirusa. Sporym zaintereso-
waniem cieszyło się m.in. zwol-
nienie ze składek  ZUS  oraz 
dodatkowe świadczenie posto-
jowe. Pomoc miała obowiązywać 
przez trzy miesiące. Kryzys oraz 
jego skutki ekonomiczne mają  
większy zasięg niż wstępnie szaco-
wano. Ostatecznie więc Sejm zde-
cydował się na przedłużenie tych 
rozwiązań, jednak tylko dla nie-
których branż. Nowe świadczenie 
postojowe i zwolnienie z ZUS będą 
oczywiście przysługiwały firmom 
z branż najbardziej dotkniętych 
epidemią koronawirusa. 

Zgodnie z projektem, ze składek 
ZUS mają być zwolnieni przed-
siębiorcy, których przeważająca 
działalność ma określone kody 
PKD:

 ● 49.39.Z (transport lądowy)
 ● 55.10.Z (hotele i podobne obiekty 
zakwaterowania)

 ● 77.39.Z (wynajem i dzierżawa po-
zostałych maszyn i urządzeń)

 ● 79.11.A (agenci turystyczni)
 ● 79.90.A (piloci i przewodnicy)
 ● 82.30.Z (organizacja wystaw, 
targów i kongresów)

 ● 90.01.Z (artyści występujący na 
wydarzeniach)

 ● 90.02.Z (działalność wspomaga-

jąca organizację wydarzeń)
 ● 93.29.A (działalność pokojów za-
gadek, domów strachu, miejsc do 
tańczenia i w zakresie innych form 
rozrywki lub rekreacji organizo-
wanych w pomieszczeniach lub 
innych miejscach o zamkniętej 
przestrzeni)

 ● 93.29.B (pozostała działalność 
rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie 
indziej niesklasyfikowana)

 ● 93.29.Z (pozostała działalność 
rozrywkowa i rekreacyjna)

Będzie też jednak pewne ograni-
czenie – samo działanie w danej 
branży nie wystarczy. Przedsiębiorca 
będzie jeszcze musiał przedstawić 
odpowiedni dokument mówiący o 
tym, że przychód uzyskany z działal-
ności w pierwszym miesiącu kalen-
darzowym, za który jest składany 
wniosek o zwolnienie, był niższy o co 
najmniej 80 proc. w stosunku do 
przychodu uzyskanego w analo-
gicznym miesiącu 2019 r.

Z kolei o nowe świadczenie posto-
jowe będą mogli ubiegać się przede 
wszystkim  agenci turystyczni – pod 
warunkiem jednak, że zawiesili dzia-
łalność po 31 sierpnia 2019 r., a do-
datkowo ich działalność ma 
charakter sezonowy. 

Warunkiem zwolnienia jest zło-
żenie wniosku i deklaracji rozlicze-
niowych lub imiennych raportów 
miesięcznych należnych za czerwiec, 
lipiec, sierpień 2020 roku nie później 
niż do dnia 30 września 2020 roku, 
chyba że płatnik składek zwolniony 
jest z obowiązku ich składania.

Tragedia na drodze

Nie żyją dwie kobiety
zdj. KPP Lubliniec

Okolice Myszkowa

90 osób na 
kwarantannie 
po weselu
90 uczestników wesela, ja-
kie odbyło się niespełna 
dwa tygodnie temu w oko-
licach Myszkowa objęto 
kwarantanną, gdy okazało 
się, że jeden z przygrywają-
cych gościom do tańca 
muzyków jest zakażony ko-
ronawirusem. Zakażone są 
co najmniej 22 osoby, które 
bawiły się na tym weselu.

Uroczystość weselna, która oka-
zała się ogniskiem kolejnych za-
każeń SARS-CoV-2, odbyła się  
8 sierpnia. Po zabawie potwier-
dzono, że zakażony jest jeden z 
członków grającego na weselu ze-
społu muzycznego. - Przebadano 
już parę młodą i najbliższą rodzinę. 
Na chwilę obecną potwierdzono 
22 zakażenia, przy czym dwie za-
rażone osoby są z innych niż mysz-
kowski powiatów. Sprawa wciąż 
jest rozwojowa – powiedziała w 
czwartek PAP rzeczniczka woje-
wody śląskiego Alina Kucha-
rzewska.
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

ZUS

Ostatnie moment  
na wniosek o dodatek 
solidarnościowy

Prokuratura w Myszkowie

Ksiądz całował  
i dotykał nastolatka

Podsumowanie

Takie, jak nigdy przedtem

Częstochowianki i częstochowianie

Miasto prosi  
o pomoc

Film promocyjny

Częstochowianka 
twarzą  
Dnia Młodzieży

Tylko do końca sierpnia osoby, 
które straciły pracę z powodu 
epidemii koronawirusa mogą 
wystąpić do ZUS o dodatek soli-
darnościowy. W województwie 
śląskim takie świadczenie trafiło 
do prawie 28 tys. osób. Kwota 
wypłaconego wsparcia przekro-
czyła 37 mln zł.  W całym kraju 
zrealizowano już ponad 190 tys. 
wypłat dodatku solidarnościo-
wego o łącznej wysokości 253 
mln zł.

Dodatek solidarnościowy to 
pomoc dla osób, z którymi po 15 
marca 2020 r. pracodawca z po-
wodu COVID-19 rozwiązał 
umowę o pracę za wypowiedze-
niem lub po tym terminie ich 
umowa o pracę na czas określony 
zakończyła się. Warunkiem otrzy-
mania dodatku solidarnościowego 
jest też podleganie ubezpiecze-
niom społecznym z tytułu umowy 
o pracę przez łączny okres co naj-
mniej 60 dni w 2020 roku.

Dodatek wynosi 1400 zł i można 
otrzymać go maksymalnie przez 3 
miesiące (w czerwcu, lipcu i sierpniu), 
jednak nie wcześniej niż za miesiąc, 
w którym został złożony wniosek. 

-  Osoby uprawnione do dodatku 
solidarnościowego, które z różnych 

względów nie złożyły jeszcze 
wniosku za sierpień, mają na to czas 
tylko do końca miesiąca. Jeśli nie 
złożą wniosku w tym terminie, to 
pieniędzy za sierpień już nie dostaną 
– przypomina Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego. 

Co ważne, świadczenie przysłu-
guje również osobom bezrobotnym 
już zarejestrowanym w urzędzie 
pracy. Otrzymanie dodatku solidar-
nościowego oznacza zawieszenie 
wypłaty zasiłku dla bezrobotnych 
oraz stypendium na szkolenia lub 
podnoszenie kwalifikacji. Za osobę 
pobierającą dodatek solidarno-
ściowy opłaca się składkę emery-
talną i rentową, a także składkę 
zdrowotną. Płatnikiem składek na 
te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza 
je od kwoty dodatku solidarno-
ściowego. Jednak składki nie po-
mniejszają wypłaty, ponieważ są 
finansowane z budżetu państwa.

- Wniosek o dodatek solidarno-
ściowy, o symbolu EDS można 
złożyć wyłącznie elektronicznie za 
pośrednictwem Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS. Tam też do-
stępna jest informacja o przy-
znaniu bądź odmowie prawa do 
dodatku solidarnościowego - do-
daje rzeczniczka.

Ks. Bogumił K. z archidiecezji 
częstochowskiej ma prokura-
torski zarzut. Duchowny 
seksualnie molestował nasto-
latka. Podejrzanemu grozi do 12 
lat więzienia.

Prokuratura w Myszkowie zarzu-
ciła duchownemu seksualne mole-
stowanie 12-letniego chłopca. 
Czynów tych miał się dopuszczać 
między 2009 a 2011 rokiem, Bo-
gumił K. - szkolny katecheta i pro-
boszcz Parafii pw. Jana Birchmansa 
w Gorzkowie-Trzebniowie, niewiel-
kiej wsi w gminie Niegowa. Sprawa 
wyszła na jaw w 2019 roku. Wtedy 
do kurii metropolitarnej w Często-
chowie zgłosił się 21-letni męż-
czyzna i opowiedział, że kiedy był 
uczniem szkoły podstawowej i mini-
strantem, wykorzystywał go ksiądz 

proboszcz, będący szkolnym kate-
chetą. Duchowny miał sadzać go na 
kolanach, całować i dotykać w miej-
scach intymnych.

W kurii metropolitalnej wszczęto 
postępowanie kanoniczne. W 
grudniu 2019 r. ksiądz został niepra-
womocną decyzją usunięty ze stanu 
kapłańskiego. 46-letni Bogumił K. 
jest obecnie osobą świecką, mieszka 
w Gliwicach. W ocenie prokuratury, 
już organy Kościoła Katolickiego 
uznały, że doniesienie poszkodowa-
nego, dziś 21 letniego alumna Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
Archidiecezji Częstochowskiej są 
wiarygodne. Poszkodowany, choć 
jest dziś osobą pełnoletnią, został 
przesłuchany przed sądem, w obec-
ności psychologa z udziałem proku-
ratora. 

 ■ bea

Przede wszystkim duchowo, ale 
też sztafetowo, etapowo, ze zmie-
nioną trasą i tak jak zwykle, czyli z 
noclegami, jednak z zachowa-
niem wszelkich obostrzeń 
koronawirusowych - tak wyglą-
dało tegoroczne pielgrzymowanie 
piesze na Jasną Górę. Docierały 
tylko co najwyżej kilkudziesięcio-
osobowe delegacje lub sami 
księża reprezentujący diecezjalne 
pielgrzymki. Tylko nieliczni zde-
cydowali się w większych grupach 
- do 150 osób - przejść cały szlak.

Najliczniejszą „tradycyjną” piel-
grzymką, czyli ze stałymi uczestni-
kami rekolekcji w drodze, którzy też, 
jak zwykle, nocowali na szlaku tyle, 
że nie w domach, a w namiotach lub 
specjalnie wyznaczonych miejscach 
np. remizach, które były dezynfeko-
wane przed i po pątnikach, była 
kompania krakowska. Zgłoszonych 
zostało dziewięć, niezależnych 
prawnie, pielgrzymek pieszych, 
każda idąca inną trasą, mająca od-
rębne miejsca noclegowe, postoje 
oraz miejsca mszy św. W 150-oso-
bowych grupach podążali jedynie 
przedstawiciele poszczególnych 
wspólnot. W sumie w  40. Pieszej 

Pielgrzymce Krakowskiej  przyszło 
ok. 1350 pątników.

Także tak, jak zwykle, przyszła 28. 
Piesza Pielgrzymka Elbląska. To 
jedna z najdłuższych pielgrzymek 
wędrujących do Częstochowy - 
pątnicy przemierzają ponad 500 
km, spędzając w drodze ponad 2 
tygodnie. W 5. podzielonych gru-
pach przez 15 dni pielgrzymo-
wało 163. osoby. Najstarszy 
pielgrzym miał 74 lata, a najmłod-
szymi byli 16-latkowie, których 
pielgrzymowało aż 28.

Również w formie tradycyjnej 
przyszło ok. 600 pątników w  42. 
Pieszej Pielgrzymce Diec. Radom-
skiej. W latach ubiegłych Piel-
grzymka Radomska należała do 
jednych z najliczniejszych piel-
grzymek docierających na Jasną 
Górę. W 2019 r. wędrowało w niej 
ponad 6 tys. wiernych.

W tym roku 11 grup wychodziło 
na szlak bezpośrednio ze swoich pa-
rafii i szło na Jasną Górę oddziel-
nymi trasami.

Dość popularną formą pielgrzy-
mowania było w tym roku podjęcie 
sztafetowej wędrówki do Często-
chowy. Każdego dnia inna grupa 
wiernych dojeżdżała w wyznaczone 
punkty i przemierzała konkretne 

odcinki pielgrzymki, nie nocując na 
szlaku. - Szliśmy w taki sposób, że 
grupa stała liczyła ok. 30 osób i to 
byli funkcyjni, a codziennie przyjeż-
dżał do nas autobus, który dowoził 
tych, którzy chcieli przejść jeden 
dzień. Razem, w pielgrzymce tego-
rocznej, wzięło udział ok. 500 osób, 
czyli mniej więcej, jak co roku, prze-
szliśmy 16 dni, prawie 500 km – po-
wiedział ks. Łukasz Grelewicz, 
kierownik  Pieszej Pielgrzymki 
Gdańskiej.

Podobnie wędrowała grupa 
gdyńska i jak zauważył jej prze-
wodnik, to sprawiło, że w piel-
grzymce wzięło udział więcej osób 
niż zwykle. - Każdego roku było nas 
300, 350, a w tym 722 osoby. To dla-
tego, że ośmielili się wyruszyć na 
szlak ci, którzy często bali się, że nie 
dadzą rady, że nie dojdą, a jeden 
dzień udało im się przejść – mówił 
kapłan

Sztafetowo przyszli też  wierni 
diec. toruńskiej oraz pielgrzymka 
kielecka. 

Zwykle na uroczystość Wniebo-
wzięcia NMP, 15 sierpnia, na Jasną 
Górę docierało ok. 100 tys. pieszych 
pielgrzymów. Epidemia sprawiła, że 
w tym roku było ich zdecydowanie 
mniej.

Częstochowa znalazła się w gronie nominowa-
nych do głosowania w prestiżowym konkursie 
Prime Property Prize. Nasze miasto, jako je-
dyne z województwa śląskiego, rywalizuje w 
kategorii samorządów najbardziej przyjaznych 
inwestorom. Głosować mogą wszyscy chętni.

Konkurs Prime Property Prize to wyróżnienie 
podmiotów i projektów, które w ostatnim roku 
miały największy wpływ na wydarzenia na rynku 
nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, 
których spektakularne działania odegrały kluczową 
rolę w rozwoju całej branży.

Nominowani rywalizują w 14 kategoriach: Czło-
wiek Roku PropertyNews.pl, Deweloper Roku, Na-
jemca Roku, Miasto Przyjazne Inwestorom, 
Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Handlowej, In-
westycja Roku Rynek Powierzchni Biurowej, Inwe-
stycja Roku Rynek Powierzchni 
Logistyczno-Magazynowej, Inwestycja Roku Rynek 
Hotelarski, Zielony Budynek, Architektura  – na-
groda portalu PropertyDesign.pl, Doradca Roku, 
Przestrzeń komercyjna  – nagroda portalu Proper-
tyDesign.pl, Coworking Roku, Kancelaria Roku.

Częstochowa została nominowana w kategorii 
Miasto Przyjazne Inwestorom – jest to wyróżnienie 
za działania na rzecz poprawy klimatu inwestycyj-
nego i tworzenia warunków do zwiększenia aktyw-
ności inwestorów. Pod uwagę brane są również 
jakość obsługi przedsiębiorców oraz sprawne reali-
zowanie procedur administracyjnych.

Zagłosować mogą wszyscy chętni. 

Komisja Europejska przygotowała film promocyjny 
Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Jego twarzą zo-
stała Ewa – uczennica IV LO im. Sienkiewicza.

Międzynarodowy Dzień Młodzieży w tym roku skupiony 
był wokół wyzwań globalnych oraz chęci sprostania im 
przez młodych-zaangażowanych. Aby promować ich ak-
tywność, Komisja Europejska postawiła sobie za cel reali-
zację specjalnych projektów DEAR (Development 
Education and Awareness Raising), które skupiają się wokół 
młodzieży i wspierają jej wspólne działania na rzecz rozwią-
zania głównych wyzwań naszych czasów, jak zmiana kli-
matu, ubóstwo, nierówności. Programy DEAR jednoczą 
młodych ludzi tak, żeby mogli się uczyć od siebie nawzajem 
i wspólnie dążyć do zmiany. W Częstochowie, w ten zakres 
wpisuje się aktywność stowarzyszenia Cz-art, które zrzesza 
wielu zaangażowanych. Wśród nich jest też Ewa, która stała 
się twarzą kampanii.

Spot promocyjny można zobaczyć na: 
https://www.facebook.com.

watch/?v=1445934395602037

NAZWA ODDZIAŁU
RAZEM

ILE KWOTA

Oddział w Bielsku-Białej 4 374 5 833 659,90

Oddział w Chorzowie 3 586 4 836 850,80

Oddział w Częstochowie 4 170 5 471 710,63

Oddział w Rybniku 4 969 6 681 457,95

Oddział w Sosnowcu 7 225 9 626 272,36

Oddział w Zabrzu 3 607 4 801 442,41

  27 931 37 251 394,05

Wystarczy odwiedzić stronę:
https://www.propertynews.pl/konkurs/prime-
-property-prize,80/, wybrać odpowiednią kate-
gorię, wpisać swój e-mail i kliknąć w pole 
ZAGŁOSUJ.
Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród 
nastąpi podczas uroczystej Gali Property 
Forum 2020 – 14 września 2020 r.
Regulamin dostępny na: 
http://www.propertyforum.pl/2020/pl/prime-
-property-prize-2020/262/

Wypłaty dodatku solidarnościowego w oddziałach ZUS w województwie śląskim:
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Matury

Uczniowie z powiatu 
kłobuckiego ponownie 
najlepsi

Poczta Polska

Znaczek pocztowy upamiętniający 
Powstanie Śląskie
Do obiegu trafił znaczek 
pocztowy emisji „Powsta-
nia Śląskie”.  To kolejne wy-
dawnictwo z serii poświę-
conej zrywom niepodległo-
ściowym na Śląsku. 
W ubiegłym roku Poczta 
Polska wydała walor dedy-
kowany I Powstaniu Ślą-
skiemu.

–  Powstania Śląskie to ważna 
część polskiej historii niepodległo-
ściowej, poprzez znaczki pocztowe 
chcemy oddać hołd bohaterom walk 
o przyłączenie Śląska do odrodzonej 
Polski.  Poczta Polska upamiętniła 
stulecie pierwszego ze śląskich po-
wstań przed rokiem, kontynuujemy 
tę serię filatelistyczną, wydając ko-
lejny ze znaczków. Tegoroczna 
emisja skupia się na wydarzeniach 
z  1920 roku i  honoruje drugi z  po-

wstańczych zrywów Ślązaków  – 
mówi Tomasz Zdzikot, prezes 
zarządu Poczty Polskiej.

Autor projektu znaczka, Adam 
Kultys, przedstawił postać lekarza 
Andrzeja Mielęckiego, który  
17 sierpnia 1920 roku został skato-
wany przez Niemców, wspieranych 
przez policję bezpieczeństwa (Si-
cherheitspolizei – Sipo). Wyda-
rzenia te stały się bezpośrednią 
przyczyną wybuchu II Powstania 
Śląskiego, które rozpoczęło się trzy 
dni później, w  nocy z  19 na 20 
sierpnia. Obok postaci dr. Andrzeja 
Mielęckiego na znaczku widnieje 
również mapka z  zaznaczonymi 
miejscowościami, w których toczyły 
się powstańcze walki.

Materiały wykorzystane do stwo-
rzenia całej emisji udostępniane 
i konsultowane były z Muzeum Po-
wstań Śląskich w  Świętochłowi-
cach. Użyte na znaczkach grafiki 
ukazują lokalnych bohaterów i  od-
krywają mniej znane postaci tych 
wydarzeń.

Podobnie jak w ubiegłym 
roku maturzyści ze szkół 
prowadzonych przez Po-
wiat Kłobucki okazali się 
najlepsi w naszym woje-
wództwie. Ich zdawalność 
była na poziomie 81,82%.

- Dzięki uczniom szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat 
Kłobucki, odnieśliśmy w  bieżącym 
roku ogromny sukces. Brawa i  gra-
tulacje należą się tegorocznym ma-
turzystom z  naszego powiatu oraz 
ich nauczycielom, którzy w tym roku 
musieli wykorzystać swoje zawo-
dowe kompetencje mierząc się 
z  materią cyfrowych technologii – 
mówi Starosta Powiatu Kłobuc-

kiego Henryk Kiepura.
Ogłoszone przez Okręgową Ko-

misję Egzaminacyjną w  Jaworznie, 
wyniki matur, to dowód, że szkoły 
powiatowe kształcą swoich uczniów 
na najwyższym poziomie. Zgodnie 
z  wynikami podanymi przez OKE, 
uczniowie z  powiatu kłobuckiego 
osiągnęli najlepszy wynik w  woje-
wództwie śląskim. - Do egzaminów 
przystąpiło 220 uczniów, a zdawal-
ność egzaminu maturalnego, w sesji 
majowej w  szkołach powiatu wy-
niosła 81.82% dając Powiatowi Kło-
buckiemu  pierwsze miejsce  wśród 
36 powiatów i miast na prawach po-
wiatu, w  województwie śląskim – 
podkreśla. 

Wynik ten przewyższa o  7.82 
punktów procentowych średnią 
krajową, która wyniosła 74%. - Je-
steśmy również liderem biorąc pod 
uwagę wyniki w poszczególnych ty-

pach szkół. Nasze licea ogólno-
kształcące osiągnęły wynik na 
poziomie 87.32%, tym samym prze-
wyższając ponad 6 punktów pro-
centowych średnią krajową, która 
wyniosła 81.10%. Absolwenci tech-
ników z  wynikiem zdawalności na 
poziomie 73.03% byli lepsi o prawie 
11 punktów procentowych od śred-
niej krajowej, wynoszącej 62.20%. 
Wygląda na to, że przewaga i rekor-
dowy wynik staną się udziałem na-
szych uczniów i  szkół, również po 
sesji wrześniowej – zaznacza Sta-
rosta Powiatu Kłobuckiego Henryk 
Kiepura.

Za Powiatem Kłobuckim uplaso-
wali się: Miasto Częstochowa z wy-
nikiem 72.32%, Powiat Lubliniecki 
z  wynikiem 70.19%, Powiat Mysz-
kowski z wynikiem 64.16% oraz Po-
wiat Częstochowski z  wynikiem 
55.81%.

- Mimo że w Polsce więk-
szość osób choruje na CO-
VID-19 bezobjawowo, to 
coraz więcej młodych ludzi 
trafia z objawami do szpi-
tali i to w dość ciężkim sta-
nie. Dlatego powinniśmy 
zweryfikować opinię, że 
młodych ta choroba nie 
dotyczy – uważa wicemini-
ster Waldemar Kraska.

Wiceminister pytany w  czwartek 
rano w  programie Graffiti w  Polsat 
News o to, w jaki sposób przebiega 
u  zakażonych w  Polsce choroba, 
stwierdził, że „generalnie w  Polsce 
w  dziewięćdziesięciu paru procen-
tach przebieg jest bezobjawowy”. - 
Ci pacjenci, którzy trafiają do 
szpitali, także są w  dobrym stanie. 
Niewielki procent wymaga inten-
sywnej terapii, ale mamy także sy-
gnały, że coraz młodsi ludzie trafiają 
z  objawami koronawirusa. Na po-
czątku była to głównie grupa ryzyka 

powyżej 65. roku życia. W tej chwili 
także młodzi ludzie, którzy de facto 
byli zdrowi, nawet nie byli obciążeni 
innymi schorzeniami, trafiają w dość 
ciężkim stanie do szpitala  – wyja-
śnił. - Dlatego myślę, że powinniśmy 
zweryfikować tę opinię, że młodych 
ludzi koronawirus nie dotyczy  
– podsumował.

Przypomniał o  tym, by prze-
strzegać zasad sanitarnych – w prze-
strzeniach zamkniętych zakrywać 
usta i nos.

- Jeśli nie stosujemy maseczek, sta-
jemy się zagrożeniem dla osób, 
które są w pobliżu – ostrzegł. Dodał, 
że przygotowywane w MZ przepisy 
dotyczące stosowania tej zasady, np. 
w  sklepach, uszczegółowią, w  jaki 
sposób osoby w  nich pracujące 
mogą ją egzekwować.

Odnosząc się do większej liczby 
zachorowań i  pytania, czy może to 
świadczyć o  tym, że mamy już do 
czynienia z  drugą falą epidemii, wi-
ceminister stwierdził, że faktycznie 
w  niektórych województwach za-
każeń jest więcej, ale nie jest pe-
wien, czy to już druga fala. Dodał, że 
można się jej spodziewać jesienią 
wraz z  nasileniem grypy i  innych 
przeziębień.

Kłomnice

Znęcał się  
nad rodzicami
Policjanci z Kłomnic zatrzy-
mali mężczyznę, który znę-
cał się nad swoimi rodzica-
mi, a podczas zatrzymania 
próbował przemocą i groź-
bami zmusić policjantów 
do odstąpienia od czynno-
ści. To nie pierwsze tego ty-
pu przestępstwo 38-letnie-
go mieszkańca gminy 
Kłomnice. Decyzją sądu, 
trafił do aresztu. Z uwagi, 
że przestępstw dopuścił się 
w warunkach recydywy, 
grozi mu surowsza kara.

Do zdarzenia doszło w  jednym 
z  domów znajdujących się na te-
renie gminy Kłomnice. Policjanci 
podjęli interwencję względem agre-
sywnego mężczyzny. Wstępne usta-

lenia wskazywały, że 38-latek od 
roku wszczynał awantury w miejscu 
zamieszkania, podczas których 
groził swoim rodzicom pozbawie-
niem życia, szarpał ich i  popychał, 
niszczył przy tym wyposażenie 
domu i bardzo często zakłócał spo-
czynek nocny.

Policjanci zdecydowali o  zatrzy-
maniu sprawcy przemocy domowej. 
Wtedy agresja słowna i fizyczna 38-
latka została skierowana przeciwko 
stróżom prawa. Mężczyzna szarpał 
ich za mundury, kilkukrotnie ude-
rzył policjanta w ramię, używał przy 
tym słów wulgarnych i  gróźb, pró-
bując uniknąć odpowiedzialności za 
swoje czyny. Mundurowi obezwład-
nili awanturnika i  osadzili w  poli-
cyjnym areszcie.

Za znęcanie nad rodzicami i  wy-
wieranie wpływu na czynności służ-
bowe policjantów grozi mu 
surowsza kara, bo nawet do 7,5 roku 
więzienia z  uwagi, że przestępstw 
dopuścił się w warunkach recydywy. 
Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące 
spędzi w areszcie.

O znaczku:
autor projektu: Adam Kultys
liczba znaczków: 1
wartość: 3,30 zł
nakład: 180 000 szt.
technika druku: offset
format znaczków:  

31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny:  

12 znaczków
data wprowadzenia  

do obiegu: 20.08.2020 r.

To i inne wydawnictwa filateli-
styczne Poczty Polskiej można 
nabyć w placówkach poczto-
wych i sklepie internetowym: 
www.filatelistyka.poczta-polska.pl

Kraska

Coraz więcej młodych ludzi  
trafia do szpitala

Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Ochotnicze Hufce Pracy

Nabór trwa dalej, czekamy!

12-29 OSiW zaprasza osoby, które mają 
problemy z nauką i nie radzą sobie z nią 
w normalnym trybie nauczania, mło-
dzież pragnącą uzupełnić wykształcenie 
ogólne i zawodowe oraz młodych ludzi, 
których rodzina jest w trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej.
Ośrodek współpracuje z częstochowskimi 
szkołami. W Zespole Szkół im. Andersa 
przy ul. Targowej 29 młodzież kształci się 
w zawodach budowlanych, w zawodzie 
mechanik samochodowy, drukarz, in-
troligator, kucharz, fryzjer. Natomiast 
praktyczne przygotowanie zawodowe pro-
wadzone jest pod kierunkiem instruktorów 
praktycznej nauki zawodu w  warsztatach 
produkcyjno-szkoleniowych w 12-29 OSiW 
lub u pracodawców zewnętrznych  na pod-
stawie indywidualnych umów o pracę 
w celu przygotowania zawodowego zawar-
tych z młodocianymi pracownikami (uczest-
nikami OHP). Z tytułu świadczenia 
określonej  pracy każdy pracownik młodo-
ciany pobiera comiesięczne wynagro-
dzenie. Ośrodek współpracujemy również 
z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących im. S. Żeromskiego, gdzie 
kształcą się fryzjerzy oraz z Zespołem Szkół 
Technicznych im. Jana Pawła II. Tu mło-

dzież uczy się zawodów budowlanych 
i kształci się w zawodzie ogrodnik. 
OSiW zapewnia dla młodzieży uczącej się 
w Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia: 
praktyki, pomoc doradczą oraz wykwalifiko-
waną kadrę doradczą. Ośrodek posiada in-
ternat koedukacyjny (wyżywienie 
i zakwaterowanie jest bezpłatne) oraz 
świetlicę środowiskową z salą kompute-
rową, salą do zajęć plastycznych i salą wy-
kładową.
- Proponujemy dla młodzieży pomoc so-
cjalną, wycieczki, kursy, konkursy, pro-
wadzimy koła zainteresowań. W naszym 
ośrodku młodzież może rozwijać swoje za-
interesowania oraz mile spędzać wolny 
czas – mówi Halina Konefał, komendant 
12-29 OSiW.

Masz problemy z nauką,  
przyjdź do nas i zdobądź dobry zawód. 
12-29 Ośrodek Szkolenia i Wychowania 
w Częstochowie prowadzi nabór do klas 
VII i VIII młodzieży w wieku 15-18 lat.

Jeśli jesteś zainteresowany  
i chcesz zdobyć dobry zawód  

to przyjdź do nas:  
OSiW ul. Tkacka 5a Częstochowa  
lub zadzwoń: tel. (34) 389 25 88.  
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Kłomnice

Na newralgicznych skrzyżowaniach 
powstanie sygnalizacja świetlna

Janów

Jak może wyglądać rynek w Janowie?

Rędziny

Najstarsza kronika rędzińskiej 
szkoły już dostępna w wersji 
elektronicznej

 Qcd. ze str. 1
Sygnalizacja świetlna ma powstać 

na skrzyżowaniu DK 91 z  ulicami 
Zdrowską i  Sądową w  Kłomnicach 
oraz na skrzyżowaniu DK 91  
z ul. Główną w Witkowicach. - Nasze 
pisma i apele, które dotychczas kie-
rowaliśmy do GDDKiA spotkały się 
ze zrozumieniem. Realizacja tego 
przedsięwzięcia jest dla nas do-
wodem na wolę współpracy, jak 
i  wspólną troskę o  bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy Kłomnice, za 
co pozostajemy bardzo wdzięczni – 
zaznacza  Piotr Juszczyk, wójt gminy 
Kłomnice. - Sytuacja, w której insty-
tucja zarządzająca nie pozostaje 
obojętna na głosy obywateli, jest bu-
dująca i  napawająca optymizmem. 
Wierzę, że jest to początek działań 

zmierzających do poprawy bezpie-
czeństwa na drodze krajowej DK 91 
– zaznacza. Przy tej okazji zwrócił 
się on do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad z prośbą o do-
datkowe uwzględnienie sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu DK 91 
z drogą powiatową – ul. Bartkowicką 
– i  dwiema drogami gminnymi – ul. 
Księżą i  ul. Ogrodową. - Wniosko-
wana przez nas sygnalizacja świetlna 
na powyższym skrzyżowaniu zapew-
niłaby bezpieczny ruch pojazdów 
oraz bezpieczne przekraczanie DK 
91 przez pieszych – mówi. - Skrzyżo-
wanie usytuowane jest w  bardzo 
newralgicznym miejscu. Bezpo-
średnio przed skrzyżowaniem znaj-
duje się przejście dla pieszych przy 
kościele parafialnym w Kłomnicach – 

przypomina. W  pobliżu znajduje się 
też największa szkoła podstawowa 
w gminie i kaplica pogrzebowa. - Wy-
konanie wnioskowanej sygnalizacji 
świetlnej zapewni bezpieczeństwo 
uczniów, rodziców odprowadzają-
cych dzieci do szkoły oraz innych 
uczestników ruchu na drogach gmin-
nych, powiatowej oraz krajowej DK 
91. Przyczyni się także do ograni-
czenia ryzyka wystąpienia wy-
padków drogowych, pozwalając na 
bezpieczną obsługę komunikacyjną 
tego skrzyżowania. Na konieczność 
sygnalizacji świetlnej w  tym rejonie 
zwracaliśmy uwagę we wcześniej-
szych pismach i apelach, kierowa-
nych do GDDKiA w  Katowicach 
– podsumowuje Piotr Juszczyk.

Gmina Janów chce odmienić ob-
licze rynku – placu  
Grunwaldzkiego, Jana Pawła II 
oraz ulicy Kościelnej. Z tego też 
powodu – przy udziale katowic-
kiego oddziału Stowarzyszenia 
Architektów Polskich (SARP) - 
organizuje konkurs na 
opracowania koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej 
zagospodarowania i zabudowy 
tego terenu.

Celem konkursu jest wyłonienie 
koncepcji urbanistyczno-architek-
tonicznej najlepszej pod względem 
funkcjonalno-użytkowym i kompo-
zycyjnym - z uwzględnieniem kon-
t e k s t u  i s t n i e j ą c e g o 
zagospodarowania obszaru i jego 
otoczenia – w znaczeniu mate-
rialnym, estetycznym, kulturowym 
oraz społecznym. Szczegółowe in-
formacje na temat konkursu znaj-
dziemy na stronie : http://www.sarp.
katowice.pl/Konkurs_918.html

Z  okazji 800-lecia gminy Rę-
dziny, udostępniona została 
elektroniczna wersja najstarszej 
kroniki lokalnej szkoły, zawiera-
jąca zarówno opis powstawania 
tej placówki, jak i rys historyczny 
lokalnej wspólnoty i  ludzi z  nią 
związanych.

Początki miejscowości Rędziny 
– zgodnie z  oficjalną wzmianką 
w  dokumentach biskupa Iwo 
Odrowąża – datuje się na 1220 r., 
bo właśnie pod  tą datą znajduje 
się zapis, iż Randzyny są zobowią-
zane do  składania dziesięcin 
na rzecz klasztoru kanoników re-
gularnych we Mstowie. Na 2020 r. 
przypada więc  800. rocznica jej 
powstania.

Na  okoliczność tak  doniosłego 
jubileuszu, gmina postanowiła 
także przygotować elektroniczną 

wersję niezwykle cennej pa-
miątki, jaką jest najstarsza kro-
nika w  gminie – Szkoły 
Podstawowej im.  Gustawa Mor-
cinka w Rędzinach.

– Zawiera ona nie tylko opis po-
wstawania placówki oświatowej, 
lecz  także szeroki rys historyczny 
Rędzin i  ludzi z  nią związanych – 
mówi wójt gminy Rędziny Paweł 
Militowski.

Kroniką w  wersji elektronicznej 
można znaleźć na stronie lokal-
nego magistratu. To jednak 
nie wszystko. Trwają prace nad al-
bumem zawierających archiwalne 
zdjęcia, który jeszcze w tym roku ma 
być wydany w  tradycyjnej formie 
papierowej. Przygotowywany ze-
staw archiwalnych materiałów foto-
graficznych ilustrujących przeszłość 
i  rozwój gminy, składał będzie się 
z kilkuset pozycji.

Mieszkańcy Żurawia obchodzili 
jubileusz 800-lecia powstania 
ich miejscowości. Z tej okazji do-
konano odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy, która została przez nich 
ufundowana. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
przemówienia wójta Edwarda Mo-
skalika, który przywitał zaproszo-
nych gości oraz przedstawił historię 
powstania miejscowości. Następnie 
słowa do mieszkańców skierowała 
poseł na Sejm Lidia Burzyńska, 
Radni Powiatu Częstochowskiego 
–  Danuta Tomza, Monika Kosielak 
oraz Adam Markowski, a  także 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Janów – Ewa Ucieklak wraz 
z radnym. W dalszej części uroczy-
stości głos zabrał również sołtys 
sołectwa Zenon Kozierkiewicz, 
który między innymi podziękował 
mieszkańcom za zaangażowanie 
i  pracę społeczną na rzecz swojej 
miejscowości. Ewelina Kędzior-
-Bubak przedstawiła historię 
Żurawia, spisaną przez Józefa Ka-
weckiego. Po przemówieniach do-
konano odsłonięcia tablicy, którą 
poświęcił proboszcz parafii Żuraw 
ks. Krzysztof Juszyński. Całości 
uroczystości dopełniła odpra-
wiona w  kościele parafialnym 
w Żurawiu msza święta w intencji 
800-lecia istnienia.

W ramach Funduszu Sołeckiego 
miejscowości Małusy Wielkie 
wykonany został remont po-
mieszczeń w remizie OSP. 

Zakres prac remontowych w re-
mizie OSP Małusy Wielkie  obej-
mował m.in.:
- demontaż starego sufitu,
- wykonanie nowej instalacji elek-

trycznej,
- wymiana starego oświetlenia na 

nowoczesne, spełniające obowią-
zujące normy ;

- wykonanie sufitu podwieszanego,
- pomalowanie i „odświeżenie” po-

mieszczenia kuchennego.
  Wyremontowana sala może 

służyć m.in. jako miejsce spotkań 
mieszkańców sołectwa, druhów 
strażaków z OSP Małusy Wielkie 
oraz nowo powstałego Koła Go-
spodyń Wiejskich.

W Łuszczynie zostały wykonane 
dwa progi zwalniające, w  ciągu 
drogi gminnej Łuszczyn-Za-
wada.  Zadanie zrealizowano 
w ramach Funduszu Sołeckiego

Czasem mniejsze inwestycje bar-
dziej cieszą, niż te, warte kilkaset ty-
sięcy złotych. Tak było w przypadku 
Łuszczyna - mieszkańcy tej miejsco-
wości są bardzo zadowoleni z wyko-
nania progów zwalniających, 
ważnych z punktu widzenia bezpie-
czeństwa na drodze.

Warty podkreślenia jest fakt, że to 
właśnie oni zdecydowali o tej inwe-
stycji, tłumnie przychodząc na ubie-
głoroczne Zebranie Wiejskie 
Sołectwa Kłobukowice, Łuszczyn 

(prowadzone przez Sołtysa Łukasza 
Herężego) - w  sprawie podziału 
Funduszu Sołeckiego. Trzeba do-
cenić też postawę mieszkańców 
Kłobukowic, którzy zrozumieli po-
trzebę w  sąsiedniej miejscowości 
i również głosowali za wykonaniem 
tego zadania w sołectwie.

Zakres robót obejmował m.in.:
- mechaniczne rozebranie masy bi-

tumicznej i  podbudowy z  kru-
szywa kamiennego ;

- wykonanie podbudowy i  profilo-
wanie podłoża ;

- wykonanie progów o nawierzchni 
z  kostki betonowej B1 (gr. 8cm) 
w kolorze czerwonym ;

  - wykonanie oznakowania piono-
wego i poziomego.

Żuraw

800-lecie Żurawia

Małusy Wielkie

Remont 
remizy

Małusy Wielkie

Łuszczyn

Progi zwalniające  
w Łuszczynie

Opracowanie: Katarzyna Gwara

zdj. UG Janów
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Czy istnieje szansa na uzyska-
nie odszkodowania od Skarbu 
Państwa za straty przedsiębior-
ców poniesione w związku 
z wprowadzeniem ograniczeń?  

W  związku z  wprowadzonym 
w marcu b.r. przez rząd RP stanem 
epidemii wywołanym wirusem 
SARS-Cov-2, wiążącym się z ograni-
czeniami prowadzenia działalności 
przez przedsiębiorców, a co za tym 
idzie poniesieniem przez nich du-
żych strat, wielu zadaje sobie py-
tanie, czy w  obecnej sytuacji są 
szansę na uzyskanie odszkodo-
wania od Skarbu Państwa. Nie-
wprowadzenie przez Radę 
Ministrów stanu klęski żywiołowej 
(jeden ze stanów nadzwyczajnych) 
zdaje się formalnie skutkować bra-
kiem możliwości kierowania rosz-
czeń odszkodowawczych na 
podstawie ustawy o  wyrówny-
waniu strat majątkowych wynikają-

cych z  ograniczenia w  czasie stanu 
nadzwyczajnego wolności i  praw 
człowieka i obywatela (dalej: ustawa 
o  wyrównywaniu strat majątko-
wych), o  czym od kilku miesięcy 
przekonują różni przedstawiciele 
administracji rządowej. 

W związku z powyższym gdzie 
można obecnie szukać źródła 
odpowiedzialności odszkodo-
wawczej za straty związane 
z ograniczeniami i zakazami 
wprowadzonymi w ostatnich 
miesiącach?

Konstytucyjne prawa i  wolności 
zostały ograniczone ustawą z  2 
marca 2020 r. o  szczególnych roz-
wiązaniach związanych z  zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych, 
a także wydanymi na jej podstawie 

rozporządzeniami. Wiele z  wpro-
wadzonych ograniczeń dotknęło 
negatywnie przedsiębiorców. 

Zgodnie z  Konstytucją RP każdy 
ma prawo do wynagrodzenia 
szkody, jaka została mu wyrządzona 
przez niezgodne z  prawem dzia-
łanie organu władzy publicznej. 
Ustawa nie może nikomu zamykać 
drogi sądowej dochodzenia naru-
szonych wolności lub praw. Wynika 
stąd obowiązek wypłaty przez 
Skarb Państwa odszkodowania z ty-
tułu szkody wyrządzonej przez nie-
zgodne z  prawem działanie 
organów państwa. Fakt zaistnienia 
szkody musi być jednak potwier-
dzony wyrokiem sądu. 

Zgodnie z  art. 228 ust. 1 Konsty-
tucji w sytuacjach szczególnych za-
grożeń, jeżeli zwykłe środki 
konstytucyjne są niewystarczające, 
może zostać wprowadzony odpo-
wiedni stan nadzwyczajny: wojenny, 
wyjątkowy lub klęski żywiołowej. 

Stan ten może zostać wprowadzony 
jedynie na podstawie ustawy, 
w  drodze rozporządzenia, które 
podlega dodatkowemu podaniu do 
publicznej wiadomości.  W  przy-
padku wystąpienia katastrof natu-
ralnych lub awarii technicznych 
noszących znamiona klęski żywio-
łowej, w  celu zapobieżenia ich 
skutkom i ich usunięcia Rada Mini-
strów może wprowadzić stan klęski 
żywiołowej na części lub całym te-
rytorium państwa. Warto podkre-
ślić, że ustawa określająca zakres 
ograniczeń wolności i  praw czło-
wieka i  obywatela w  stanie klęski 
żywiołowej może ograniczać m.in. 
wolność działalności gospodar-
czej. W  związku z  powyższym 
ograniczenia te mogą mieć zasto-
sowanie jedynie w  przypadku 
wprowadzenia jednego z  trzech 
stanów wyjątkowych.

Konstytucja wskazuje, że stan wy-
jątkowy „może zostać wprowa-
dzony”, w związku z powyższym nie 
jest on obligatoryjny. Jednak ograni-
czenie praw i  wolności człowieka 
i  obywatela w  warunkach pokoju 
jest możliwe jedynie w  przypadku 
wprowadzenia jednego z konstytu-
cyjnych stanów nadzwyczajnych. 
Wprowadzenie takich ograniczeń 
poza stanem nadzwyczajnym jest 
więc niezgodne z Konstytucją i sta-
nowi niezgodne z prawem działanie 
władzy publicznej w rozumieniu art. 
77 ust. 1 Konstytucji. 

To zaś otwiera dwie drogi do wy-
stępowania z roszczeniami odszko-
dowawczymi. Po pierwsze w trybie 
art. 417 § 1 k.c. (niezgodne z prawem 
działanie władzy publicznej), a  po 
drugie w trybie ustawy o wyrówny-
waniu strat majątkowych.

Zgodnie z  art. 1 ww. ustawy stan 
klęski żywiołowej może być wpro-
wadzony dla zapobieżenia skutkom 
katastrof naturalnych lub awarii 
technicznych noszących znamiona 
klęski żywiołowej oraz w  celu ich 
usunięcia. Definiując pojęcie kata-
strofy naturalnej ustawa wprost wy-
mienia masowe występowanie 
chorób zakaźnych ludzi jako prze-
słankę zaistnienia stanu klęski ży-
wiołowej. Niewprowadzenie stanu 
nadzwyczajnego pomimo jego fak-
tycznego wystąpienia oraz wprowa-
dzenie znaczących ograniczeń 
podstawowych praw i wolności oby-
watelskich opisanych w ustawie za-
sadniczej stanowi więc typowy 
przykład zaniechania legislacyjnego.

Podstawy prawne  
do dochodzenia roszczeń:

Ustawa o  wyrównywaniu strat 
majątkowych wprost stwierdza, że 
każdemu, kto poniósł straty ma-
jątkowe w  następstwie ograni-
czenia wolności i  praw człowieka 
i  obywatela w  czasie stanu nad-
zwyczajnego, służy roszczenie 
o  odszkodowanie. Obejmuje ono 
wyrównanie straty majątkowej – 
bez korzyści, które poszkodowany 
mógłby osiągnąć, gdyby strata nie 
powstała. Dochodząc swoich rosz-
czeń od Skarbu Państwa na pod-
stawie ww. ustawy nie można ich 
poszerzyć o  to, co przedsiębiorca 
mógłby zarobić, gdyby nie doszło do 
ograniczenia wolności i  praw czło-
wieka i  obywatela w  czasie stanu 
nadzwyczajnego.

Drugą opcją – wydaje się w tej sy-
tuacji bardziej korzystniejszą – jest 
możliwość dochodzenia roszczeń 
wobec organu państwowego na 
podstawie art. 417 i  następne Ko-
deksu cywilnego, które to określają 
przesłanki odpowiedzialności od-
szkodowawczej Skarbu Państwa. 
Spełnienie ich daje możliwość sku-
tecznego dochodzenia roszczeń. 
Przepisy k.c. przewidują również 
możliwość dochodzenia roszczeń 
w  przypadku szkody wyrządzonej 
przez wydanie aktu normatyw-
nego, a także niewydanie aktu nor-
matywnego, którego obowiązek 
wydania przewiduje przepis prawa. 
Teoretycznie więc jest to rozwią-
zanie bardziej korzystne od możli-
wości dochodzenia roszczeń 
względem Skarbu Państwa na pod-
stawie ustawy o  wyrównywaniu 
strat majątkowych.

Odpowiedzialność Skarbu Pań-
stwa jest odpowiedzialnością de-
liktową lecz nieopartą na zasadzie 
winy. Nie jest zatem konieczne, 
aby zachowanie władzy pu-
blicznej nosiło znamiona winy. 
Wystarczające jest stwierdzenie, 
iż to działanie albo zaniechanie 
było niezgodne z  prawem, co zo-
stało wykazane wyżej. 

Mając to na uwadze w obecnej sy-
tuacji za korzystniejszą podstawę 
prawną dochodzenia roszczeń 
można uznać art. 417 par. 1 k.c., 
który nie zawęża zakresu roszczeń 
do strat poniesionych w  konse-
kwencji ograniczenia wolności 
i praw człowieka i obywatela.

 ■ Agnieszka Rusek - radca prawny
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Przedsiębiorco! Czy masz szansę  
na uzyskanie odszkodowania?

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

W  ostatnich tygodniach zapadł 
jeden z pierwszych wyroków są-
dowych w sprawach dotyczących 
ściągania przez Pocztę Polską 
zaległego abonamentu RTV. 

Dłużnik odmówił zapłaty należ-
ności za lata 2011-2016, objętej ty-
tułem wykonawczym wystawionym 
przez Pocztę jesienią 2019 r. i skie-
rował sprawę do sądu. Argumen-
tował, że już w 2004 r. wyrejestrował 
posiadane przez siebie odbiorniki 

RTV i w związku z faktem niekorzy-
stania z nich nie jest zobowiązany do 
zapłaty abonamentu. Poczta zażą-
dała okazania dowodu wyrejestro-
wania odbiorników, którego dłużnik 
po ponad 15 latach już nie posiadał. 
Ponadto zarzucił przedawnienie 
w części obowiązku uiszczania opłat 
oraz brak zawiadomienia go przez 
Pocztę przez 15 lat o tym, że nadal 
jest uważany za aktywnego abo-
nenta i powinien uiszczać opłaty.

Sąd administracyjny, który badał 
odwołanie, uchylił wystawiony tytuł 
wykonawczy i  oddalił w  całości żą-
dania Poczty Polskiej. W  uzasad-
nieniu sąd stwierdził, że rzeczywiście 
należności za lata 2011-2013 są już 
przedawnione i  nie ma obowiązku 
ich uiszczania. Dalej sąd wskazał, że 
z żadnych przepisów prawa nie wy-
nika, że strona jest zobowiązana 

posiadać i bezterminowo przecho-
wywać dokument wyrejestrowania 
odbiornika. Zdaniem Sądu, skoro 
termin przedawnienia opłat abona-
mentowych jest pięcioletni, to nie 
sposób wymagać od strony, aby taki 
dokument przechowywała w  nie-
skończoność.

 
Zarzuty Poczty Polskiej

Poczta w  sprawie zarzucała, że 
abonent nie udowodnił faktu wy-
rejestrowania odbiornika, a  we-
dług danych z  systemu Poczty 
nadal jest jego posiadaczem. Po-
nadto twierdziła, że stosownym 
zawiadomieniem w  2008 r. 
dłużnik został powiadomiony 
o mu nadaniu indywidualnego nu-
meru abonenta. Wskazała przy 
tym, że w sytuacji rzekomego nie 
otrzymania przedmiotowego za-

wiadomienia użytkownik winien 
zgłosić ten fakt w  placówce ope-
ratora. Nieotrzymanie bowiem 
zawiadomienia o nadaniu numeru 
identyfikacyjnego nie upoważ-
niało użytkownika do zaprze-
stania uiszczania opłat 
abonamentowych, w sytuacji, gdy 
- zdaniem Poczty - abonent nie 
dokonał wyrejestrowania odbior-
ników RTV. 

Decyzja Sądu
Sąd nie zgodził się z tym twierdze-

niem i wskazał, że dla skutecznego za-
wiadomienia strony o  nadaniu jej 
numeru indentyfikacyjnego nie było 
niezbędne dokonanie tego zawiado-
mienia w  formie przesyłki ze 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
nie ulega jednak wątpliwości, że w ak-
tach dotyczących przedmiotowego 

numeru identyfikacyjnego winny być 
informacje o przesłaniu tego numeru, 
np. w  formie zwykłej przesyłki li-
stownej, czego Poczta nie wykazała.

W wyroku zaznaczono, że Poczta 
miała obowiązek wykazania, iż ści-
gany przez nią obywatel nadal ma 
zarejestrowany na siebie odbiornik 
RTV, a  takiego dowodu nie była 
w  stanie przedstawić z  powodu 
braku dokumentów źródłowych. 
W  ocenie Sądu nie budzi wątpli-
wości, że wierzyciel zobowiązany 
był do ustalenia i  wyjaśnienia kwe-
stii zarejestrowania odbiornika, 
gdyż to ona przesądza o  istnieniu 
lub nieistnieniu egzekwowanego 
obowiązku.

Ponadto sąd zaznaczył, iż wielo-
letni brak jakiejkolwiek reakcji 
Poczty na fakt nieuiszczanie opłat 
abonamentowych należy uznać za 
usprawiedliwione przeświadczenie 
strony o  braku obowiązku uisz-
czania opłat abonamentowych.

Z  tych względów konieczne było 
wyeliminowanie zaskarżonych po-
stanowień Poczty Polskiej i  uchy-
lenie prowadzonej egzekucji.

 ■ Rafał Rusek - radca prawny

Abonament RTV: 

Można odmówić płacenia należności 
dochodzonych przez Pocztę Polską
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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

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

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

 QDom w szeregowej zabudowie : 
Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykończe-
nia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

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

 QMieszkanie 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 

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

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

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

 Q Cegła (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).  

 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



Policjanci z  ruchu drogowego 
w  całym kraju prowadzili dzia-
łania „Prędkość”. Efekt? W ciągu 
kilku godzin aż sześciu kie-
rowców z  naszego miasta 
i  powiatu straciło prawo jazdy. 
Przekroczyli oni prędkość 
o ponad 50km/h w obszarze za-
budowanym. 130 zostało 
natomiast ukaranych mandatami 
karnymi za nieprzestrzeganie 
obowiązujących ograniczeń.

Policjanci z  częstochowskiego 
ruchu drogowego na co dzień 
dbają o  bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników ruchu drogo-
wego. Zwracają uwagę na to, czy 
kierujący podróżują sprawnym 
technicznie pojazdem, czy dzieci 

przewożone są bezpiecznie, czy 
każdy z podróżujących ma zapięte 
pasy bezpieczeństwa i  czy kie-
rowcy przestrzegają obowiązują-
cych przepisów na drodze. 
Prowadzą również działania, ma-
jące na celu wyeliminowanie 
z ruchu piratów drogowych.

Ci, którzy rażąco naruszają prze-
pisy ruchu drogowego muszą się 
liczyć z  surowymi konsekwen-
cjami prawnymi. - Podczas ostat-
niej akcji „Prędkość” aż sześciu 
kierowców straciło uprawnienia 
do kierowania po tym, jak prze-
kroczyli dozwoloną prędkość 
o  ponad 50km/h w  obszarze za-
budowanym. Aż 130 kierowców 
zostało ukaranych mandatami 
karnymi za niedostosowanie 
prędkości do panujących na 
drodze warunków – mówi 
podkom. Sabina Chyra – Giereś, 
oficer prasowy częstochowskich 
policjantów. - Apelujemy do kie-
rujących, aby przestrzegali do-
zwolonych limitów prędkości, 
a  także jechali wolniej w  miej-
scach, gdzie przepisy i  zdrowy 
rozsądek wymagają zachowania 
szczególnej ostrożności. Taka 
wzmożona czujność niezbędna 
jest m. in. w okolicach przejść dla 
pieszych, przejazdów dla rowe-
rzystów oraz w  rejonie skrzy-
żowań – podsumowuje podkom. 
Sabina Chyra – Giereś.

 ■ 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

119.900 zł

MERCEDES E220  
2.0 D,  rok prod. 2018, kraj., 
 I - wł. F-VAT 23%,  
serwisowany

169.900 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 Diesel  
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	 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	 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	 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	 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.

 4.900 złQ	 OPEL CORSA C 1.0 E, zakup 2003r., kraj., I-wł.

 15.800 złQ	 KIA CEED 1.4 E,  rok prod. 2008r.

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E,  rok prod. 2002r.

 10.400 złQ	 NISSAN NOTE 1.4 E,  rok prod. 2008r., kraj.

 11.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D,  rok prod. 2004r.

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

MPK dogadało się z NFOŚiGW

Jest porozumienie w sprawie hybryd
Częstochowa

Sześciu kierowców straciło 
prawo jazdy

 Qcd. ze str.1

- Ugoda kończy spór o niezreali-
zowanie przez częstochowskie 
MPK w  zaplanowanej formie 
przedsięwzięcia opisanego 
w umowie dotacji pn. „Zakup i do-
stawa niskoemisyjnych auto-
busów na potrzeby komunikacji 
miejskiej świadczonej przez MPK 
w  Częstochowie” - mówi Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MPK 
w Częstochowie. - Projekt  polegał 
na zakupie i  użytkowaniu ze 
środków na tzw. „zielone inwe-
stycje”, zdobytych w  konkursie 
rozpisanym przez NFOŚiGW, 40 
autobusów hybrydowych w  ra-
mach świadczenia przez MPK 
usług transportu publicznego – 
dodaje. 

Zatwierdzony przez Sąd doku-
ment ugody realizuje kluczowe in-
teresy stron. - W  szczególności 
ugoda zobowiązuje MPK Często-
chowa do uzyskania efektu ekolo-
gicznego w  wysokości nie 
mniejszej niż określona  w  pier-
wotnej umowie. Ugoda określa po-
nadto, że wartość ta ma zostać 
osiągnięta w terminie możliwym do 
realizacji z punktu widzenia możli-
wości rozwoju transportu publicz-
nego w Częstochowie, jak również 
wzmacnia zabezpieczenie wyko-
nania tego efektu.  Wykonanie za-
łożeń zawartych w  ugodzie 
jednocześnie zapewni MPK w Czę-
stochowie brak obowiązku zwrotu 
całości lub części środków finanso-
wych przyznanych w  ramach 

przedmiotowej dotacji – wyjaśnia 
Maciej Hasik.

Ugoda jest korzystniejsza niż pro-
wadzenie sporu prawnego między 
stronami. Dodatkowo, przewiduje 
szerokie  zrzeczenie się roszczeń 
MPK w  Częstochowie wobec 
Skarbu Państwa oraz dwóch pań-
stwowych osób prawnych. Tym 
samym, ugoda uchyla ryzyka pro-
cesowe i  koszty związane z  tocze-
niem sporu sądowego.

Warto zaznaczyć, że Sąd umorzył 
postępowanie prowadzone z  po-
wództwa MPK w  Częstochowie 
przeciwko NFOŚiGW w  związku 
z  wypowiedzeniem pierwotnej 
umowy przez NFOŚiGW z  uwagi 
na jej niewykonanie.

 ■ Katarzyna Gwara
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Trwają zapisy

Otwarte 
Mistrzostwa 
Częstochowy  
w Tenisie

Mecz sparingowy 

Skra zremisowała z Rakowem

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa vs Stal Gorzów

IMPS w Badmintonie

Zawodnicy klubu 
„Hutnik”  
z sukcesami

Bocar Włókniarz 

Świetnie 
wyniki 
zawodników

Jeszcze tylko przez kilka dni można zapi-
sywać się na Otwarte Mistrzostwa Często-
chowy w Tenisie, organizowane przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Rozgrywki odbędą się w  terminach 28-30 sierpnia 
2020 r. (dzieci i młodzież) oraz w 31 sierpnia – 18 wrze-
śnia 2020 r. (seniorzy). Organizator zaznacza, że terminy 
te mogą ulec zmianie w przypadku niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych. Turniej rozgrywany będzie na 
Miejskich Kortach Tenisowych przy ul. 3 Maja. Zgłoszeń 
można dokonywać mailowo na adres: zapisy@mosir.pl, 
telefonicznie na numer: 605 475 548 lub na Miejskich 
Kortach Tenisowych: - dzieci i młodzież - do 26 sierpnia 
2020 roku do godziny 12:00, - seniorzy - do 27 sierpnia 
2020 roku do godziny 12:00. W zgłoszeniu należy podać: 
imię i nazwisko, datę urodzenia, wybraną kategorię (ist-
nieje możliwość startu w jednej kategorii wiekowej, kate-
gorii open oraz w grach podwójnych, po wcześniejszym 
wpłaceniu wpisowego dla każdej z wybranych kategorii) 
oraz numer telefonu do kontaktu. Zawodnicy niepełno-
letni zobowiązani są dostarczyć zgodę rodziców lub opie-
kunów prawnych na udział w  Mistrzostwach. Opłatę 
wpisową należy uregulować nie później niż upływa termin 
zgłoszeń, za pomocą przelewu na rachunek bankowy: 
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Częstochowie  
ul. Dekabrystów 43 42-215 Częstochowa Citi Bank Han-
dlowy: 60 1030 1104 0000 0000 9323 9000 tytuł prze-
lewu: Mistrzostwa Częstochowy w  Tenisie + imię 
i  nazwisko zawodnika + kategoria (kategorie) lub go-
tówką na Miejskich Kortach Tenisowych. Gwarancją 
przyjęcia do Mistrzostw jest dokonanie prawidłowego 
zgłoszenia i opłacenie wpisowego w wyznaczonym ter-
minowe. Każdy z uczestników Mistrzostw przed ich roz-
poczęciem zobowiązany jest złożyć oświadczenie o stanie 
zdrowia w  związku z  wystąpieniem stanu epidemii. 
W przypadku dzieci i młodzieży oświadczenie składa ro-
dzic lub opiekun. Oświadczenie dostępne będzie w biurze 
Miejskich Kortów Tenisowych. MOSiR dokona losowania 
gier po zamknięciu listy zgłoszeń. Harmonogramy gier 
będą dostępne na stronie www.mosir.pl i  na Miejskich 
Kortach Tenisowych. Po ustaleniu harmonogramów gier, 
sędzia główny zawodów określi graniczne daty do roze-
grania poszczególnych etapów Mistrzostw w  poszcze-
gólnych kategoriach.

Wpisowe:
kategoria „dzieci i młodzież” - udział bezpłatny, 
60 zł – gra pojedyncza, kategoria „seniorzy”, 
60 zł od pary – gra podwójna, kategoria „seniorzy”. 

Kategorie: 
Dzieci i młodzież 

gra pojedyncza chłopców: do lat 12, do lat 14,  
do lat 18. 

gra pojedyncza dziewcząt: do lat 12, do lat 14,  
do lat 18. 

Seniorzy 

gra pojedyncza mężczyzn: open, 35 lat i więcej  
(rocznik 1985 i starsi), 45 lat i więcej (rocznik 
1975 i starsi), 55 lat i więcej (rocznik 1965 i starsi). 

gra pojedyncza kobiet: open, 35 lat i więcej  
(rocznik 1985 i starsze). 

gra podwójna mężczyzn: open 50 lat i więcej  
(rocznik 1970 i starsi) 

gra podwójna kobiet – open. 
gra mieszana – open. 

Początkowo Raków Częstochowa miał 
rozegrać mecz z Sandencją w ramach 
Pucharu Polski, jednak został on odwo-
łany po tym, jak w drużynie z Nowego 
Sącza wykryto dwa przypadki zakażenia 
COVID-19. To dało szansę na rozegranie 
meczu kontrolnego z ekstraklasową 
ekipą Skrze Częstochowa. 

Skra zaprezentowała się bardzo dobrze, 
remisując w spotkaniu 1:1. Ze względu na 
epidemię koronawirusa spotkanie to miało 
charakter zamknięty i nie było dostępne dla 
kibiców oraz przedstawicieli mediów. Roze-
grano go na boisku Czarnych Starcza.  – Taki 
wynik z tak renomowaną drużyną jak 
Raków na pewno cieszy. Zadowolony je-
stem również z postawy chłopaków, którzy 
po bardzo ciężkich treningach w ostatnim 
czasie wznieśli się na swoje wyżyny – mówił 
tuż po meczu trener Marek Gołębiewski. W 

barwach Skry w meczu z Rakowem wystą-
piło kilku zawodników, którzy liczą na angaż 
przy Loretańskiej. – Z testowanych jestem 
zadowolony. Naprawdę wielu zawodników 
się do nas zgłasza, ta lista jest długa. Mamy 
jeszcze trochę czasu do ligi i zobaczymy jak 
ostatecznie będzie wyglądał skład – dodał 
szkoleniowiec. Kolejny mecz sparingowy 
zostanie rozegrany przez Skrę w Bełcha-
towie z GKS-em (22 sierpnia).

Raków Częstochowa – Skra Częstochowa 
1:1 (0:0)

0-1 Daniel Mikołajewski 61’ (samobójcza) 
1-1 Petr Schwarz 83’

Skra: Kowalczyk (zawodnik testowany), Na-
pora (zawodnik testowany(, Holik, No-
iszewski (Rogala), Brusiło (Olszewski), 
Olejnik, Gołębiowski, Nocoń (zawodnik te-
stowany), Zieliński (Przygodzki), Niedbała, 
Wojtyra (zawodnik testowany)

Zawodnicy Klubu Rekreacyjno-Sporto-
wego TKKF „Hutnik” wzięli udział w 41. 
Indywidualnych Mistrzostwach Polski 
Seniorów w Badmintonie, które odby-
wały się w dniach 7-9 sierpnia 2020 r w 
Sianowie. Reprezentacja klubu od-
niosła znaczne sukcesy.

Tytuł Mistrzyni Polski wywalczyła Danuta 
Korbel, która występowała w kategorii 45+ 
gry podwójnej w parze z Barbarą Jaskólską 
z STB Lubliniec. Miejsce drugie i tytuł Wice-
mistrza Polski w grze podwójnej mężczyzn 
w kategorii 30+ zdobył Dariusz Augustyń-
czyk w parze w Marcinem Ociepą pocho-
dzącym z Częstochowy, ale mieszkającym 
we Wrocławiu. Miejsce trzeci  w grze mie-

szanej w kat. 55+ osiągnął Jarosław Ociepa, 
który pełni aktualnie funkcję Prezesa Ślą-
skiego Związku Badmintona i był kierowni-
kiem ekipy „Hutnika”. Występował on z 
partnerką z Berlina - Beatą Krutz-Szcze-
cina. - Ponadto warto zaznaczyć 2 tytuły 
Wicemistrzowskie częstochowianina Ma-
cieja Ociepy z UKS Wrzosowa w grze poje-
dynczej kat 30+ i takiż w grze mieszanej z 
Pauliną Gajos z UKS „Dwójka” Blachownia. 
Uzyskane wyniki można uważać za duży 
sukces ponieważ poszczególne  kategorie 
były obsadzone utytułowanymi zawodni-
kami czołówki krajowej, a w turnieju uczest-
niczyła wyjątkowo duża ilość zawodników z 
całej Polski (194) jak na obecne warunki 
epidemiologiczne – podkreśla prezes klubu 
Maciej Żmudziński.

Już w najbliższy piątek 21 sierpnia El-
trox Włókniarz Częstochowa podejmie 
na Arenie zielona-energia.com Moje 
Bermudy Stal Gorzów w ramach 11 
rundy PGE Ekstraligi. Początek spo-
tkania o godz. 20:30.

Obecnie Biało-Zielona drużyna prowa-
dzona przez trenera Marka Cieślaka zaj-
muje czwarte miejsce w tabeli z ilością  
13 punktów. Z takim samym dorobkiem na 
miejscu trzecim znajduje się Motor Lublin. 
Miejsce drugie zajmuje aktualnie RM 
SOLAR Falubaz Zielona Góra, a liderem w 
tabeli pozostaje FOGO Unia Leszno.  
- W najbliższy piątek czeka nas bardzo 

ważny mecz z Moje Bermudy Stal Gorzów. 
Zrobimy wszytko co w naszej mocy, żeby 
wygrać i zgarnąć punkt bonusowy. Łatwo 
nie będzie, dlatego już dziś prosimy, 
przyjdźcie na stadion i dopingujcie naszych 
żużlowców – apeluje klub. Przypomnijmy, że 
w ostatnim meczu wyjazdowym w ramach 
10 rundy PGE Ekstraligi Eltrox Włókniarz 
Częstochowa zremisował we Wrocławiu 
z miejscową Betard Spartą 45:45. Roz-
strzygnięcie spotkania nastąpiło dopiero 
w ostatnim biegu, w którym para – Fre-
drik Lindgren i Leon Madsen odniosła po-
dwójne zwycięstwo nad Maciejem 
Janowskim i Chrisem Holderem. Nadcho-
dzący pojedynek ze Stalą zdecyduje  
o końcowej kolejności w tabeli.

Zawodnicy Klubu Rekreacyjno-
-Sportowego TKKF „Hutnik” wzięli 
udział w  41. Indywidualnych Mi-
strzostwach Polski Seniorów 
w Badmintonie, które odbywały się 
w dniach 7-9 sierpnia 2020 r w Sia-
nowie. Reprezentacja klubu 
odniosła znaczne sukcesy.

Tytuł Mistrzyni Polski wywalczyła 
Danuta Korbel, która występowała 
w kategorii 45+ gry podwójnej w parze 
z  Barbarą Jaskólską z  STB Lubliniec. 
Miejsce drugie i  tytuł Wicemistrza 
Polski w  grze podwójnej mężczyzn 
w kategorii 30+ zdobył Dariusz Augu-
styńczyk w parze w Marcinem Ociepą 
pochodzącym z  Częstochowy, ale 
mieszkającym we Wrocławiu. Miejsce 
trzeci  w  grze mieszanej w  kat. 55+ 
osiągnął Jarosław Ociepa, który pełni 
aktualnie funkcję Prezesa Śląskiego 
Związku Badmintona i  był kierowni-
kiem ekipy „Hutnika”. Występował on 
z  partnerką z  Berlina - Beatą Krutz-
-Szczecina. - Ponadto warto zaznaczyć 
2 tytuły Wicemistrzowskie częstocho-
wianina Macieja Ociepy z UKS Wrzo-
sowa w  grze pojedynczej kat 30+ 
i takiż w grze mieszanej z Pauliną Gajos 
z  UKS „Dwójka” Blachownia. Uzy-
skane wyniki można uważać za duży 
sukces ponieważ poszczególne  kate-
gorie były obsadzone utytułowanymi 
zawodnikami czołówki krajowej, 
a w turnieju uczestniczyła wyjątkowo 
duża ilość zawodników z  całej Polski 
(194) jak na obecne warunki epide-
miologiczne – podkreśla prezes klubu 
Maciej Żmudziński.

Miniżużlowcy Bocar Włókniarza 
Częstochowa świetnie zaprezento-
wali się podczas ostatnich zmagań 
w klasie 80-125cc, które miały 
miejsce w minioną sobotę  
15 sierpnia na owalu w Rędzinach. 

Podczas pierwszej rundy Indywidual-
nych Mistrzostw Polski junior Paweł 
Caban zdobył 10 punktów, co dało mu 
piątą lokatę w zawodach. Z kolei Kacper 
Halkiewicz w drugiej rundzie tej samej 
rywalizacji wywalczył 12 “oczek” i zo-
stał sklasyfikowany na najniższym 
stopniu podium. - Gdyby nie upadek 
Halkiewicza w jednym z wyścigów, to 
impreza zakończyłaby się jego przeko-
nywującym zwycięstwem. Dodatkowo 
13-latek za ustanowienie rekordu toru 
otrzymał Puchar Wójta Gminy Rędziny 
– poinformował klub.

IMPS w Badmintonie

Zawodnicy klubu „Hutnik” z sukcesami
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