
Na wszystkich budowanych odcinkach A1 prace idą zgod-
nie z planem. - Stale monitorujemy sytuację i mobilizuje-
my wykonawców, aby jeszcze w tym roku kierowcy mogli 
przejechać z Tuszyna do Częstochowy pierwszą jezdnią 
autostrady A1. Odbędzie się to na zasadach tymczasowej 
organizacji ruchu, ale najważniejsze, że będzie bardziej 
komfortowo i bezpieczniej – informują przedstawiciele 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
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Do 13 października

Zakaz lotów: 
dokąd nie polecisz  
z naszego kraju

- Mając na uwadze fakt, że praca 
zdalna jest jednym z najbardziej 
skutecznych instrumentów uła-
twiających godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego, chcemy 
na stałe wprowadzić pracę zdalną 
do Kodeksu pracy -  przekazała mi-
nister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Marlena Maląg.

Z informacji przekazanej przez  mi-
nister rodziny, pracy i polityki wynika, 
że przepisy dotyczące pracy zdalnej 
miałyby zastąpić obecne o  telepracy 
i  „w  przeważającym zakresie będą 
opierały się na obowiązujących prze-
pisach normujących telepracę”. Szcze-
gółowe zasady dotyczące pracy 
zdalnej ustalałby natomiast sam pra-

codawca z pracownikiem. - Proponu-
jemy, aby praca zdalna mogła być 
wykonywana całkowicie lub czę-
ściowo poza siedzibą pracodawcy lub 
poza innym stałym miejscem świad-
czenia pracy, określonym w  umowie 
o pracę lub wskazanym przez praco-
dawcę. 

 Qs.9

Jeszcze w tym roku

Autostrada A1  
w całości 
przejezdna?

Zakaz lotów
Jak poinformowało Centrum Infor-

macyjne Rządu zakaz nie będzie do-
tyczył państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, Strefy 
Schengen oraz Ukrainy.

Zakaz dotyczy lotnisk położonych 
na terytorium: Belize; Bośni i Herce-
gowiny; Czarnogóry; Federacyjnej 
Republiki Brazylii; Królestwa Bah-
rajnu; Izraela; Kataru; Kuwejtu; Libii; 
Zjednoczonych Emiratów Arab-

skich; Republiki Argentyńskiej; Re-
publiki Chile; Republiki Ekwadoru; 
Republiki Indii; Republiki Iraku; Re-
publiki Kolumbii; Republiki Kosta-
ryki; Republiki Libańskiej; Republiki 
Macedonii Północnej; Republiki Ma-
lediwów; Republiki Mołdawii; Repu-
bliki Panamy; Republiki Paragwaju; 
Republiki Peru; Republiki Trynidadu 
i  Tobago; Republiki Zielonego Przy-
lądka; Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki; Sułtanatu Omanu; Wspólnoty 
Bahamów.

Jak poinformowało CIR, współ-
czynnik dotyczący 14-dniowej sku-
mulowanej liczby zachorowań na 
COVID-19 na 100 tys. miesz-
kańców jest tworzony w  oparciu 
o dane publikowane przez Europej-
skie Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób (European Centre 
for Disease Prevention and Con-
trol). Rozporządzenie będzie obo-
wiązywać do 13 października.

W  rozporządzeniu nadal obowią-
zuje zasada, że państwo znajdujące 
się na liście zakazów może być z niej 
zdjęte tylko po wprowadzeniu obo-
wiązku przedstawienia przez pasa-
żerów negatywnego wyniku testu 
na Covid-19 przed wejściem na po-
kład samolotu.

Od 30 września obowiązuje nowe rozporządzenie wprowa-
dzające zakaz lądowania w Polsce samolotów z państw,  
w których współczynnik - w zakresie 14-dniowej skumulowa-
nej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców - 
przekracza 90. Na liście zakazanych pozostało 29 krajów.

 Q ciąg dalszy na stronie 3

Nowe rozwiązania

Praca zdalna trafi do Kodeksu pracy?
Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy 

VAT muszą składać jeden plik JPK_VAT z de-
klaracją. Rozwiązanie dotyczy wszystkich 
firm, bez względu na ich wielkość.  
Ma on zastąpić składane dotychczas od-
dzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K 
z załącznikami i informację JPK_VAT.  Qs.10

Uwaga przedsiębiorcy

Nowy JPK_VAT  
z deklaracją

ANDRZEJ 
PONIEDZIELSKI

20.10.2020 
godz. 19:00

m o ż e s z  c z u ć  s i ę  b e z p i e c z n i e

K l u b  P o l i t e c h n i k

Niemal tysiąc częstochowianek i częstochowian  
z grup ryzyka - w tym osoby powyżej 65. roku życia 
i przedszkolaki – ma skorzystać z miejskiego programu 
darmowych szczepień przeciwko grypie. Podmioty 
lecznicze zainteresowane realizacją programu mają czas 
na składanie ofert do 12 października.

 Qs.4

Częstochowa

Darmowe szczepienia 
przeciwko grypie
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Funkcjonariusze CBŚP wkroczyli 
do jednej z hal znajdujących się 
na terenie Blachowni. Znaleźli 
tam ok. 750 tys. sztuk papiero-
sów, ponad 3 tony krajanki tyto-
niowej, a także mnóstwo kompo-
nentów służących do produkcji 
papierosów, tj. filtrów, bibuł, owi-
jek, z których można by wyprodu-
kować ponad 30 milionów papie-
rosów. Nielegalna fabryka papie-
rosów została zlikwidowana. Oso-
bom, które zatrzymano, przedsta-
wiono zarzuty udziału w zorgani-
zowanej grupie przestępczej.

Policjanci z  Zarządu w  Poznaniu 
Centralnego Biura Śledczego Po-
licji, pod nadzorem Prokuratury 
Okręgowej w  Poznaniu wyjaśniają 
sposób działania członków zorgani-
zowanej grupy przestępczej doko-
nującej przestępstw karnych 
i karnoskarbowych.

W  minionym tygodniu przepro-
wadzono skoordynowane działania 
na terenie województwa wielko-
polskiego i  śląskiego, w  których 
udział wzięli policjanci z  Zarządu 
w Poznaniu i Rzeszowie CBŚP oraz 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w  Rzeszowie, przy wsparciu Za-
rządów w  Katowicach CBŚP oraz 
Samodzielnych Pododdziałów Kon-
trterrorystycznych Policji z  Po-
znania, Gorzowa Wlkp. i  Katowic. 
Wówczas to, zatrzymano 21 osób 
narodowości polskiej, wietnamskiej 
oraz chińskiej, które są podejrzane 
o  udział międzynarodowej grupie 
przestępczej. Zarzuca się im, że na 
olbrzymią skalę zajmowali się niele-
galną produkcją papierosów 
z  podrobionymi znakami towaro-

wymi wiodących marek tytonio-
wych. Według śledczych dwie 
z  tych osób mogą być odpowie-
dzialne za zorganizowanie całego 
procederu.

Uszczuplenia należności Skarbu 
Państwa z tytułu przestępnej dzia-
łalności członków grupy są 
wstępnie oszacowane na kwotę 
ponad 6 mln zł.

W wyniku podjętych czynności na 
terenie Blachowni funkcjonariusze 
ujawnili i zlikwidowali w pełni pro-
fesjonalną fabrykę papierosów. 
W  ogromnej hali znajdowały się 
maszyny produkujące  papie-
rosy oraz automatyczna linia do pa-
kowania gotowych wyrobów. 
Według danych producenta wydaj-
ność tego urządzenia sięga około 2 
tysięcy papierosów na minutę. Na 
miejscu policjanci zabezpieczyli ok. 
750 tys. sztuk papierosów, ponad 3 
tony krajanki tytoniowej, a  także 
mnóstwo komponentów służących 
do produkcji papierosów, tj. filtrów, 
bibuł, owijek, z  których można by 
wyprodukować ponad 30 milionów 
papierosów.

Jednocześnie w  tym samym 
czasie na terenie woj. wielkopol-
skiego policjanci weszli do maga-

zynu, gdzie znajdowały się ponad 4 
tony tytoniu, w  różnej fazie prze-
twarzania. W  kolejnych dwóch 
miejscach ukryto maszyny służące 
do pakowania hurtowych ilości do-
starczanych tam luzem papie-
rosów. Tym razem policjanci 
przejęli blisko milion sztuk papie-
rosów. Inny magazyn służył do 
przechowywania opakowań pa-
pierosowych.

W  Prokuraturze Okręgowej 
w  Poznaniu zatrzymanym przed-
stawiono zarzuty udziału w zorga-
nizowanej grupie przestępczej, 
dwie osoby są podejrzane o kiero-
wanie tą grupą. Dodatkowo są 
także podejrzani o produkcję, dys-
trybucję i  posiadanie znacznych 
ilości wyrobów tytoniowych bez 
polskich znaków akcyzy. Decyzją 
sądu 18 osób zostało tymczasowo 
aresztowanych.

Obecnie Prokurator Okręgowy 
w  Poznaniu zabezpieczył mienie 
podejrzanych poprzez ustano-
wienie hipoteki przymusowej na 
nieruchomości o  wartości 600 ty-
sięcy złotych.

 ■ Katarzyna Gwara

Częstochowscy nauczyciele z łącz-
nie 37 placówek będą doskonalić 
swoje cyfrowe kompetencje. Bę-
dzie to możliwe za sprawą projek-
tu realizowanego przez Stowarzy-
szenie Wspólnota Polska i Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta. 

Przedsięwzięcie „Uczymy, jak 
uczyć: Enter!” adresowane jest do 
nauczycieli i dyrektorów szkół pod-
stawowych i  ponadpodstawowych. 
W  Częstochowie wezmą w  nim 
udział  pedagodzy z  25 szkół pod-
stawowych, 2 zespołów szkół spe-
cjalnych, 4 zespołów szkolno- 
-przedszkolnych i  6 szkół ponad-
podstawowych – w sumie 538 osób.       

- Obecnie trwa rejestracja 
uczestniczek i uczestników – zgła-
szały ich dyrekcje poszczególnych 
szkół – wyjaśnia Marcin Breczko 
z  biura prasowego magistratu. - 
Szkolenia dla prowadzących za-
jęcia z  przedmiotów ogólnych 
w  szkołach podstawowych i  po-
nadpodstawowych będą realizo-
wane przez Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” w  ramach 9 
ścieżek, obejmujących rozmaite 
obszary nauczania – edukację 

wczesnoszkolną, przedmioty hu-
manistyczne, matematyczno-
-przyrodnicze, informatykę, 
a nawet przedmioty artystyczne – 
tłumaczyć.

Uczestniczki i  uczestnicy zajęć 
będą uczyć m.in. o elektronicznych 
zasobach edukacyjnych, tworzeniu 
własnych ,,e-materiałów”, wykorzy-
stywaniu smartfonu podczas lekcji, 
odpowiednim dobieraniu urządzeń, 
aplikacji, platform na potrzeby pro-
wadzenia lekcji w sieci czy specyfice 
pracy w  grupie uczniów ze zróżni-
cowanymi umiejętnościami cyfro-
wymi. - Będą też mieli okazję 
tworzyć cyfrowe materiały dopaso-
wane do swoich konkretnych po-
trzeb, wymieniać doświadczenia; 
dowiedzą się też, jak bezpiecznie 
poruszać się po cyfrowym świecie. 
Wiedza ta ma przydać się zarówno 
w  prowadzeniu zajęć zdalnych, jak 
i  tradycyjnych – stacjonarnych. 
Częstochowskie szkoły skorzystają 
więc z  takiego przedsięwzięcia tak 
długo, jak będzie trwała pandemia 
– wymuszająca przecież nierzadko 
zdalny tryb nauki – ale także wtedy, 
kiedy w  końcu minie – podsumo-
wuje Marcin Breczko.

 ■ Katarzyna Gwara

Blachownia

Zlikwidowali nielegalną 
fabrykę papierosów

Prokuratura

Katastrofa w Topolowie umorzona

Polscy specjaliści

Opracowali szybki i tani 
test na koronawirusa 

Częstochowa

Będą się uczyć, jak... uczyć

Prokuratura Okręgowa w Często-
chowie umorzyła śledztwo  
w sprawie katastrofy lotniczej  
w Topolowie z powodu śmierci 
sprawców tragedii. Śmierć  
poniosło 11 osób.

5 lipca 2014 r. ok. godz. 16.00 
z lotniska Rudniki k. Częstochowy, 
do ósmego w  tym dniu lotu, wy-
startował samolot Pipper Navajo. 
Po kilku minutach lotu samolot 
runął na ziemię na teren sadu przy 
ul. Częstochowskiej w  miejsco-
wości Topolów, a następnie stanął 
w  płomieniach. Na pokładzie sa-
molotu znajdował się pilot oraz 11 
skoczków spadochronowych. Zda-
rzenie to przeżył jedynie jeden 
z  instruktorów, który w  stanie 
ciężkim został przetransporto-
wany do Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w  Często-
chowie. Mężczyzna ten został od-
ciągnięty od palącego się wraku 
samolotu przez mieszkańca Topo-
lowa oraz dwóch mężczyzn przy-
bywających na urlopie w  tej 
miejscowości.

- W śledztwie ustalono, że właści-
cielem samolotu była szkoła spado-
chronowa „Omega” z  siedzibą 
w  woj. podkarpackim, należąca do 
Rafała G., który zginął w wyniku za-
istniałej katastrofy. Rafał G. w  ra-
mach działalności gospodarczej 
prowadził szkolenia spadochro-
nowe, wynajmując teren i hangar na 
lotnisku Rudniki - mówi Tomasz 
Ozimek, rzecznik prasowy Prokura-
tury Okręgowej.

W  sprawie zgromadzono ob-
szerny materiał dowodowy m.in. 
opinię biegłego z zakresu lotnictwa, 
raport Państwowej Komisji Badania 
Wypadków Lotniczych oraz ze-
znania ponad 100 świadków. - Na 
podstawie analizy tego materiału 
stwierdzono, że bezpośrednią przy-
czyną katastrofy było uszkodzenie 
sprzęgła prawego silnika, skutku-
jące brakiem przekazywania na-
pędu od silnika do śmigła. 
Spowodowało to pogorszenie wła-
ściwości aerodynamicznych samo-
lotu i  jego upadek w  locie 
niesterowanym. Zaznaczyć również 
należy, że użytkowanie samolotu 
odbywało się bez ważnego Świa-

dectwa Zdatności do Lotu - tłu-
maczy Ozimek.

Ponadto uznano, że okoliczno-
ściami, które przyczyniły się do ka-
tastrofy były m.in. niewłaściwa 
obsługa techniczna samolotu, sto-
sowanie paliwa samochodowego, 
niewłaściwe posadowienie pasa-
żerów, intensywne eksploatowanie 
w sposób odbiegający od normalnej 
praktyki (częste starty i  lądowania) 
oraz wysoka temperatura powie-
trza (ok. 30 stopni C).

- Według biegłego ds. lotnictwa 
osobami odpowiedzialnymi za nie-
umyślne spowodowanie katastrofy 
w  ruchu powietrznym był właściciel 
szkoły spadochronowej Rafał G., 
który dopuścił się zaniedbań w kon-
serwacji i eksploatacji samolotu oraz 
pilot samolotu, który popełnił błędy 
w pilotażu, z powodu braku wymaga-
nego doświadczenia - dodaje Ozimek. 
- Z  uwagi na fakt, że sprawcy prze-
stępstwa ponieśli śmierć w  wyniku 
zdarzenia, prokurator wydał posta-
nowienie o umorzeniu śledztwa. Po-
stanowienie o  umorzeniu 
postępowania jest nieprawomocne.

 ■ bea

Polscy specjaliści w październiku 
rozpoczynają produkcję szyb-
kiego i taniego testu na 
obecność koronawirusa 
SARS-COV-2. Wynik ma 
być znany już po kilku 
minutach, czyli jeszcze 
w miejscu pobrania wy-
mazu z nosa i gardła.

- Wiele ośrodków pracuje 
na takim teście, ale podobno 
my jesteśmy pierwsi na 
świecie – powiedział PAP Ma-
riusz Herman, dyrektor generalny 
Centrum Badań DNA w  Poznaniu, 
firmy której specjaliści opracowali 
test. Dodał, że na przyszły tydzień 
zaplanowano uruchomienie pro-
dukcji masowej testu.

W  testach wykorzystano nową 
metodę badawczą o  nazwie RT 
LAMP (Loop Mediated Isothermal 
Amplification). Koszt jednego ta-
kiego badania to 80 zł, ale wraz roz-
winięciem produkcji może być 
jeszcze niższy. Stosowane obecnie 
testy RT PCR są nawet kilkakrotnie 
droższe.

Pierwsze testy LAMP są już go-
towe i napływają pierwsze zamó-
wienia. Jedna z  firm bio- 
technologicznych w  Indiach za-
mówiła 250 tys. sztuk.

Mariusz Herman podkreśla, że 
nowe testy poznańskiej firmy mają 
być wytwarzane głównie na polski 
rynek, ale duże jest zaintereso-
wanie nimi w innych krajach, takich 
jak Rosja, Ukraina i  Turkmenistan 
i Kazachstan. Nie ma tam takich te-
stów i ich laboratoria na razie nie są 
w stanie ich produkować. W innych 
krajach, w  Europie i  USA, prowa-
dzone są zaawansowane prace nad 
własnymi tego typu testami.

Całą procedurę testu będzie 
można przeprowadzić w dowolnym 

miejscu, np. na lotnisku, a  jedynym 
urządzeniem niezbędnym przy wy-
konaniu badania będzie smartfon. 
Wynik testu będzie znany jeszcze 
w miejscu pobrania wymazu z nosa 
i gardła.

Smartfon zostanie podłączony do 
przenośnego prostego urządzenia, 
umożliwiającym podgrzanie próbki 
badania w próbówce do 65 st. C, co 
umożliwi przeprowadzenie reakcji 
detekcji koronawirusa.

Szybkimi testami LAMP powinny 
być zainteresowane przedsiębior-
stwa, hotele, lotniska i  organiza-
torzy imprez na obiektach 
sportowych.

Jeszcze w  2020 r. poznańskie 
Centrum wprowadzi na rynek test 
na predyspozycje na podatność do 
zachorowania na COVID-19 i  tzw. 
ciężkość przebiegu tej choroby. Po 
kilku miesiącach pracy i przeprowa-
dzeniu ponad 300 badań na terenie 
Lubelszczyzny, Mazowsza i  Śląska 
test będzie gotowy już do sprze-
daży. Do wykonywania testów wy-
korzystywana będzie metoda NGS, 
czy sekwencjonowania nowej gene-
racji (New Generation Sequencing).

 ■ Katarzyna Gwara
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Pomijając rozporządzenie, część 
przewodników zdecydowało się od-
wołać lub zawiesić niektóre połą-
czenia. Sezon wakacyjny dobiegł już 
właściwie końca i  obłożenie lotów 
drastycznie spadło. 

Epidemia nie odpuszcza
Tymczasem w  Europie epidemia 

wciąż ma gwałtowny przebieg. Wy-
raźny wzrost liczby osób wymagają-
cych specjalistycznej pomocy 

lekarskiej odnotowywany jest we 
Francji i we Włoszech. W trudnej sy-
tuacji są też Hiszpania, Wielka Bry-
tania, Niemcy. Z kolei rząd czeski 

na wniosek ministra zdrowia Ro-
mana Prymuli ogłosił wprowadzenie 
30-dniowego stanu wyjątkowego, 
który będzie obowiązywać od 5 paź-
dziernika. Ma to ograniczyć liczbę no-
wych zakażeń koronawirusem oraz 
wspomóc system zdrowotny, który 
staje się niewydolny. Na podobny krok 
zdecydowała się też Słowacja. Obo-
wiązuje on od 1 października i  ma 
trwać przez 45 dni. 
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Częstochowa zamierza przezna-
czyć 25,1 mln zł z Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych m.in. na częścio-
wy wkład do połączenia ul. 1 Maja 
z ul. Krakowską, termomoderni-
zację kolejnych placówek oświa-
towych oraz grawitacyjny kanał 
sanitarny w ul. Legionów. Miasto 
zgłosiło też aż 21 zadań o łącznej 
wartości blisko 870 mln zł w na-
borze do drugiej puli środków 
rządowego funduszu uruchomio-
nego w ramach tarczy antykryzy-
sowej dla samorządów.

W  pierwszej puli Funduszu było  
6 mld podzielonych według przyję-
tego przez władze centralne prze-
licznika. Częstochowie przyznano 
25 mln 98 tys. zł. Później ogłoszono 
drugi nabór – trwał on od końca 
sierpnia do końca września. W tym 
okresie samorządy mogły składać 
wnioski o wsparcie projektów inwe-
stycyjnych, których wartość koszto-
rysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł.

Druga pula to również 6 mld zł 
w  skali kraju. Tym razem o  przy-
dziale środków na konkretne za-
dania dla miast, gmin i powiatów ma 
decydować Prezes Rady Ministrów.

- Przyznana pula 25 mln zł oczywi-
ście nie równoważy Częstochowie 
strat, jakie powoduje nie tylko koro-
nawirus, ale przede wszystkim zbyt 
niska subwencja oświatowa i spadek 
dochodów, związany ze zmianami 
np. w  prawie podatkowym  - mówi 
prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk. -  Ubytek środków 
miejskich w skali roku obliczamy tu 

obecnie na 178 mln zł. Chcemy 
jednak spożytkować środki z  fun-
duszu inwestycyjnego jak najlepiej, 
a  poprzez złożone w  drugim na-
borze wnioski upomnieć się m.in. 
o  wsparcie dla kilku strategicznych 
zadań, o których dofinansowanie ze-
wnętrzne staramy się od pewnego 
czasu.

Plan inwestycji, które mają być zre-
alizowane z  przyznanej już puli 
środków, zawiera zadania, których 
wykonanie zaplanowano na lata 
2021-22.

25,1 mln zł ma zostać  
przeznaczone na:
• budowę połączenia komunikacyj-

nego ul. 1 Maja z ul. Krakowską 
(w kwocie 10,9 mln zł; wkład czę-
ściowy do inwestycji),

• termomodernizacje budynków 
oświatowych (SP 19 przy ul. Orlej 

• 2,5 mln zł, SP 34 przy ul. Dąbrow-
skiej - 3,5 mln zł, Zespół Szkół 
Ekonomicznych przy ul. św. Augu-
styna - 3,5 mln zł, MP 36 przy ul. 
Kukuczki - 0,9 mln zł),

• budowę odcinka kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej wraz z przy-
łączami w granicy pasa 
drogowego do działek przy ul. Le-
gionów (3,2 mln zł),

• dostosowanie budynku Żłobka 
Miejskiego do obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej (0,6 mln zł).

• Z kolei wśród wniosków złożo-
nych w ramach drugiej puli 
środków rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych są m.in.

• budowa węzła drogowego DK-1 
wraz z nowym przebiegiem 
DK-46 – tzw. Bugajska bis (300 
mln zł);

• rozbudowa ulic Dekabrystów, 
Okulickiego, Nowobialskiej wraz 
z budową nowej linii tramwa-
jowej na Parkitkę (115 mln zł);

• planowane połączenie komunika-
cyjne ul. 1 Maja z ul. Krakowską 
(wniosek o 80 mln zł);

• przebudowa DK-1 od węzła z ul. 
Warszawską do północnych 
granic miasta (70 mln zł);

• przebudowa, rozbudowa remont 
Teatru im. Mickiewicza (60 mln 
zł);

• budowa połączenia drogowego 
ul. Korfantego z ul. Bugajską (50 
mln zł);

• modernizacja obiektów Miej-
skiego Szpitala Zespolonego 
(39,7 mln zł); 

• budowa Korytarza Północnego 
od węzła ul. Makuszyńskiego 
w kierunku wschodnim (29 mln 
zł);

• dostosowanie oddziałów przed-
szkolnych do obowiązujących wy-
magań ppoż. (7,3 mln zł);

• modernizacja budynku Stacji Po-
gotowia Ratunkowego przy ul. Ki-
lińskiego 10 (5 mln zł).

Ogółem lista złożonych wniosków 
obejmuje 12 inwestycji drogowo-
-komunikacyjnych i  9 związanych 
z  inwestycjami w  infrastrukturę 
zdrowotną, oświatową lub kultu-
ralną. Kwota o  jaką Częstochowa 
aplikuje łącznie to blisko 855 mln zł, 
przy przewidywanej wartości 21 in-
westycji 870 mln zł. 

Częstochowa

Na co miasto wyda 
rządowe pieniądze?

Przed magistratem

Protestowali przeciw  
wycince drzew

 Qcd. ze str. 1

Do 13 października

Zakaz lotów:  
dokąd nie polecisz  
z naszego kraju

Policja

Poszukiwany listem 
gończył ukrywał się...  
w Warszawie
Policjanci zatrzymali 32-latka po-
szukiwanego listem gończym. 
Mężczyzna nie krył zdziwienia, 
gdy do drzwi wynajmowanego 
przez niego mieszkania w Warsza-
wie zapukali... częstochowscy 
stróże prawa. Mężczyzna trafił już 
do zakładu karnego, gdzie spędzi 
najbliższe 3 lata.

Policjanci z  wydziałów kryminal-
nych znani są ze swojej wnikliwej 
natury. Nie ma dla nich kryjówki, 
w  której przestępca mógłby się 
czuć bezpiecznie. Udowodnili to 
częstochowscy stróże prawa zaj-
mujący się poszukiwaniem osób 
ukrywających się przed wymiarem 
sprawiedliwości. "Łowcy głów" 
z  tamtejszej jednostki  na jednym 
z  warszawskich osiedli zatrzymali 
32-latka poszukiwanego przez or-
gany ścigania za oszustwo.

Mężczyzna ukrywał się w jednym 
z  238 mieszkań na warszawskim 

osiedlu. Dzięki ustaleniom "poszu-
kiwaczy" wytypowano lokal, 
w  którym przebywał poszukiwany 
listem gończym mężczyzna. Krymi-
nalni wkroczyli do akcji i zatrzymali 
zaskoczonego 32-latka. Trafił on do 
zakładu karnego, gdzie spędzi ko-
lejne 3 lata.53 drzewa – w zdecydowanej 

większości topole i lipy – zniknęły 
z pasa znajdującego się przy alei 
Niepodległości. Wycinka wywoła-
ła ogromne oburzenie wśród 
mieszkańców. Postanowili je wy-
razić protestując przed Urzędem 
Miasta w Częstochowie. Ze zgro-
madzonymi spotkał się nowy za-
stępca prezydenta Piotr Grzy-
bowski.

O sprawie informowaliśmy przed 
tygodniem na łamach naszego por-
talu. – Decyzję na wycinkę drzew 
wraz z  rekompensatą w  postaci 
nowych nasadzeń wydały insty-
tucje spoza miasta – komentował 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZDiT w  Częstochowie. Jak za-
znacza pozwolenie było bezpo-
średnio podyktowane realizacją 
inwestycji budowlanej prywat-
nego inwestora i  w  części złym 
stanem drzewostanu. - Decyzja ta 
jednocześnie umożliwi przebu-
dowę układu drogowego w  ob-
rębie tego terenu, która poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców na 

odcinku al. Niepodległości po-
między ulicami Równoległą i  Źró-
dlaną wraz ze skrzyżowaniami 
(infrastruktura dla samochodów, 
pieszych i  rowerzystów, m.in.: 
azyle, droga rowerowa itp.) – tłu-
maczył Maciej Hasik. 

Z  przekazanych przez niego in-
formacji wynikało, że zgodę na wy-
cinkę 38 drzewa wydał Urząd 
Gminy Olsztyn. Z  kolei  Śląski 
Urząd Marszałkowski w  Katowi-
cach pozwolił na wycinkę 15 
drzew. Łącznie więc wycięto ich 53 
(w  zdecydowanej większości lipy 
i topole). W ich miejsce mają zostać 
nasadzone łącznie 222 drzewa 
plus krzewy. W obrębie wymienio-
nego odcinka al. Niepodległości 
będą to 64 duże drzewa (lipy drob-
nolistne) sadzonki o obwodzie pnia 
od 20-25 cm i wysokości ok. 4,5 m 
plus krzewy oraz 158 dużych 
drzew (klon pospolity) sadzonki 
o obwodzie pnia 14-16 cm i wyso-
kości ok. 4,5 m w obrębie al. Mar-
szałkowskiej. Część nasadzeń 
zastępczych ma być zrealizowa-
nych do końca 2020 r. Reszta no-
wych drzew powinna pojawić się 
na wiosnę.

W obu postępowaniach dotyczą-
cych wycinki  wnioskodawcą był 
jednak Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu w Częstochowie. De-
cyzja wywołała ogromne obu-
rzenie wśród mieszkańców. 
Postanowili je wyrazić protestując 
przed Urzędem Miasta w  Często-
chowie. Ze zgromadzonymi spo-
tkał się nowy zastępca prezydenta 
Piotr Grzybowski. - Rozmowa do-
tyczyła kwestii terenów zielonych 
zarówno w kontekście nowych in-
westycji prywatnych, jak i  zadań 
planowanych i  realizowanych 
przez Miejski Zarząd Dróg i Trans-
portu. Zastępca prezydenta zade-
klarował ściślejszy nadzór nad 
projektowanymi rozwiązaniami 
drogowymi, które wchodzą w  ko-
lizję z terenami zielonymi, w tym - 
z  zielenią przyuliczną – tłumaczy 
Włodzimierz Tutaj, rzecznik pra-
sowy magistratu. Jak zaznaczał, 
wycinka przy alei Niepodległości 
była konieczna ze względu na 
przebudowę układu drogowego, 
która ma podnieść bezpieczeń-
stwo w  rejonie nowego centrum 
handlowego. 



- Pierwszy komponent programu 
to szczepienia przeciw grypie dla 
osób powyżej 65. roku życia i dzieci 
do lat 18, chorujących przewlekle 
lub na nowotwory. Zakłada się, że 
z  tej części programu skorzysta 
łącznie minimum ok. 850 osób. 
Druga część to szczepienia dla przy-
najmniej 100 dzieci z  częstochow-
skich przedszkoli. W  przypadku 
dzieci oczywiście niezbędne będzie 
uzyskanie zgody rodzica bądź opie-
kuna prawnego na szczepienie – 
mówi Marcin Breczko z  biura 
prasowego magistratu.

W  tym roku na realizację pro-
gramu  miasto przeznaczyło łącznie 
70 tys. zł – z tego 60 tys. zł na szcze-

pienia dla seniorek i  seniorów oraz 
dzieci z  chorobami przewlekłymi 
i nowotworowymi, a resztę kwoty – 
na szczepienia przedszkolaków. 
Program w całości finansowany jest 
z miejskiego budżetu.

W ramach programu – oprócz za-
kupu szczepionek, a  potem kwalifi-
kacji do szczepień i  samego ich 
przeprowadzenia – odbędzie się też 
akcja informacyjno-edukacyjna (m.
in. w internecie oraz poprzez dystry-
bucję zaprojektowanych w  Urzę-
dzie Miasta plakatów oraz ulotek).

Podmioty lecznicze zaintereso-
wane realizacją programu mają czas 
na  składanie  kompletnych ofert – 
posiadających wszystkie wymagane 
załączniki – do 12 października. Na-
leży je składać w  punkcie kancela-
ryjnym Urzędu Miasta Częstochowy 

przy ul. Waszyngtona 5, przesłać 
pocztą bądź w formie elektronicznej 
– mejlem z  podpisem kwalifiko-
wanym lub poprzez platformę 
SEKAP.

Realizator programu będzie wyło-
niony w ciągu miesiąca od daty za-
kończenia  składania  ofert. Ich 
opiniowaniem zajmie się powołana 
przez prezydenta Częstochowy ko-
misja konkursowa.  

Jeśli konkurs uda się z  powodze-
niem rozstrzygnąć,  realizacja  pro-
gramu  ma  się  zakończyć  do  10 
grudnia.

Szczegółowe informacje o  pro-
gramie – w  tym m.in. o  wymaga-
niach stawianych podmiotom 
przystępującym do konkursu – 
można znaleźć w Biuletynie  Infor-
macji Publicznej.  
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Blachownia

Pediatria w Blachowni będzie 
nieczynna

Częstochowa

Darmowe szczepienia przeciwko grypie
 Qcd. ze str. 1

Od 15 października oddział pedia-
tryczny w Szpitalu im. Weigla 
w Blachowni przestanie funkcjo-
nować. Powód? Rozpoczynający 
się remont. Mieszkańcy Blachowni 
zastanawiali się, czy za tą decyzją 
nie kryje się drugie dno i czy pe-
diatria ostatecznie nie zostanie 
jednak zamknięta.   Bartosz Rajski, 
pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, 
p.o. rzecznika prasowego Grupy 
Scanmed  twierdzi, że na obecną 
chwilę decyzja o likwidacji oddzia-
łu nie została podjęta. Zgodnie 
z planem mali pacjenci na oddział 
mają wrócić po 15 stycznia.

- W  ostatnim czasie, z  powodu 
pandemii koronawirusa liczba pa-
cjentów leczonych na oddziale pe-
diatrii jest niewielka – mówi Bartosz 
Rajski, pełnomocnik ds. Praw Pa-
cjenta, p.o. rzecznika prasowego 
Grupy Scanmed. - Jest to zresztą 
jeden z  najmniejszych oddziałów 
szpitala, wcześniej liczba przyjmo-
wanych pacjentów na tle innych od-
działów również nie była znaczna 
– zaznacza.

W  ostatnich latach Grupa 
Scanmed, która jest dzierżawcą 
Szpitala im. Weigla w  Blachowni, 
przeprowadziła szereg inwestycji 
związanych z  modernizacją i  roz-
wojem placówki. Pochłonęły one 
wiele milionów złotych. - Stale przy-

kładamy dużą wagę do tego, aby 
szpital funkcjonował na najwyż-
szym poziomie i  spełniał wszystkie 
wymogi prawne oraz standardy me-
dyczne i  organizacyjne, m.in. po-
przez zabezpieczenie 
wyspecjalizowanej kadry oraz no-
woczesnej infrastruktury, sprzętu 
i  wyposażenia. Pomimo trudnej sy-
tuacji związanej z  trwającą pan-
demią, podejmowane są wysiłki 
w  celu pełnego wdrożenia ustalo-
nego programu dostosowawczego - 
Bartosz Rajski. Wraz z pojawieniem 
się informacji o  remoncie oddziału, 
mieszkańcy Blachowni i  najbliż-
szych okolic zastanawiali się, czy za 
tą decyzją nie kryje się drugie dno 
i  czy pediatria ostatecznie nie zo-
stanie jednak zamknięta.  Bartosz 
Rajski twierdzi jednak, że na obecną 
chwilę nie została podjęta decyzja 
o likwidacji oddziału. - Podkreślamy, 
że decyzje o rozwijaniu lub ewentu-
alnym zamykaniu oddziałów zależą 
nie tylko od świadczeniodawcy, ale 
stanowią pochodną wielu czyn-
ników, m.in. sytuacji epidemiolo-
gicznej, dostępności kadry 
medycznej, stanu infrastruktury, sy-
tuacji w  innych szpitalach w  re-
gionie, polityki Śląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ oraz makro-
polityki Ministerstwa Zdrowia. 
W  ostatnim czasie wyraźnie do-
strzegalna jest tendencja do konsoli-
dacji oddziałów i  budowania 

specjalizacji. Obecne obszary dzia-
łalności szpitali zapewne będą 
w najbliższym czasie podlegały mo-
dyfikacjom, co jest już zresztą wy-
raźnie sygnalizowane przez 
Ministerstwo Zdrowia. Sygnalizo-
wane zmiany będą najprawdopo-
dobniej szły w kierunku specjalizacji 
i  budowy większych oddziałów 
w  poszczególnych zakresach – tłu-
maczy Bartosz Rajski.

Władze szpitala w Blachowni sku-
piają się przede wszystkim na roz-
woju oddziałów zabiegowych, 
w  tym na położnictwa, ortopedii 
i  chirurgii ogólnej. - Remontujemy 
nasze oddziały pod kątem dyna-
micznego rozwoju tych specjalizacji. 
Stajemy się rozpoznawalnym ośrod-
kiem położniczym i chcemy się dalej 
w  tym kierunku rozwijać. Większy 
i bardziej wyspecjalizowany oddział, 
na wyższym poziomie referencyj-
ności, to większe bezpieczeństwo 
i  możliwość zapewnienia lepszej, 
bardziej kompleksowej opieki. 
Mamy również świadomość ko-
nieczności zabezpieczenia świad-
czeń pediatrycznych dla 
społeczności lokalnej. To jest szerszy 
temat, który będzie konsultowany 
ze wszystkimi interesariuszami, 
z uwzględnieniem potrzeby zapew-
nienia kompleksowości świadczeń, 
analizy trendów epidemiologicz-
nych i potrzeb zdrowotnych – pod-
sumowuje Bartosz Rajski. 

Częstochowa

Prezydent: konieczna jest 
zmiana zasad kierowania 
pacjentów na testy
- Testy nie tylko dla osób 
z wszystkimi objawami koronawi-
rusa oraz weryfikacja konieczno-
ści zgłaszania się wszystkich osób 
z wynikiem pozytywnym na od-
działy zakaźne – to postulaty kie-
rowane do Ministra Zdrowia Ada-
ma Niedzielskiego przez prezy-
denta Częstochowy Krzysztofa 
Matyjaszczyka. Wynikają one 
z problemów, zarówno dla pacjen-
tów, jak i systemu ochrony zdro-
wia, związanych z realizacją nie-
których zasad nowej, rządowej 
strategii walki z pandemią.   

Prezydent Częstochowy zwraca 
uwagę, że w  związku z  nasileniem 
się jesiennych infekcji pojawił się 
problem hospitalizacji osób podej-
rzanych o  zachorowanie na SARS-
-Cov-2.

- W  miniony weekend transport 
wielu osób z  infekcjami górnych 
dróg oddechowych do szpitali po-
wiatowych okazał się niemożliwy, 
ponieważ liczba tzw. miejsc izolowa-
nych była niewystarczająca w  sto-
sunku do potrzeb. Problem ten 
wystąpił nie tylko w Częstochowie, 
ale również w okolicznych gminach 
– mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik 
prasowy częstochowskiego magi-
stratu. 

Pogorszenie sytuacji w  szpitalach 
spowodowane jest m.in. wprowa-
dzonymi ograniczeniami w  możli-
wości zlecania testów przez lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej 
przy pierwszym kontakcie. Zgodnie 
z  przyjętą rządową strategią tylko 
pełnoobjawowe symptomy cho-
roby dają obecnie możliwość wyko-
nania testu. W  pozostałych 
przypadkach 3-5-dniowy czas ocze-
kiwania na kolejną wizytę powo-
duje, że stan niektórych osób 
znacznie się pogarsza i  potrzebują 
one już hospitalizacji. - Dlatego 
wprowadzenie zasady testowania 
każdego pacjenta podstawowej 
opieki zdrowotnej z  objawami in-
fekcji górnych dróg oddechowych 
już przy pierwszej wizycie lub tele-

poradzie z  pewnością byłoby za-
sadne i  poprawiło sytuację osób 
zagrożonych koronawirusem. Nie-
którzy mogliby oczywiście ocze-
kiwać na wyniki testów w domach, 
bez potrzeby zajmowania miejsc 
izolacyjnych w  szpitalach - napisał 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 
w liście do Ministra Zdrowia Adama 
Niedzielskiego. - Ponadto wprowa-
dzenie tzw. ścieżki zakaźnej dla osób 
z pozytywnym wynikiem powoduje, 
że oddziały zakaźne i  obserwacyj-
no-zakaźne zaczynają być niewy-
dolne. Niektórzy „pozytywni” 
pacjenci bezobjawowi bądź z  lek-
kimi objawami choroby mogliby po-
zostać w domach pod opieką lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej, 
bez konieczności podejmowania de-
cyzji o sposobie ich izolacji przez le-
karza chorób zakaźnych – czytamy. 

Prezydent zwrócił się z  prośbą 
o  ewentualną zmianę zasad kiero-
wania pacjentów na testy przez le-
karzy podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz weryfikację tzw. 
ścieżki zakaźnej, aby ograniczyć ją 
tylko do osób, których stan wska-
zuje na konieczność kontaktu z od-
działami zakaźnymi. Zdaniem władz 
Częstochowy te zmiany pomogłyby 
udrożnić system ochrony zdrowia 
i  poprawić bezpieczeństwo zdro-
wotne osób zgłaszających się z  in-
fekcjami do lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej.

Opracowanie: Katarzyna Gwara

pixabay.com

Zdj. KG
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Przy alei Niepodległości

Vendo Park już działa

Nowy salon NEONET w Częstochowie!

Dla najszybszych klientów bony rabatowe  
o wartości nawet 100 złotych!
W środę, 30 września, odby-
ło się wielkie otwarcie no-
wego salonu NEONET w Czę-
stochowie. O godznie 9:00 
wystartowała akcja „Wyścig 
po kasę”. Na pierwszych 
klientów czekają bony raba-
towe do 100 złotych na ko-
lejne zakupy. W czasie wiel-
kiego otwarcia, od środy  
do soboty, nowy punkt przy 
Alei Niepodległości 26B  
będzie czynny aż do 21:00.

Kolejny salon NEONET w  Czę-
stochowie to dla mieszkańców 
jeszcze szerszy dostęp do najlep-
szych produktów RTV/AGD/IT 
w  świetnych cenach. Na kupują-
cych czeka świetna oferta na 
miejscu oraz wyjątkowa promocja 
w  dostawie. Każdy, kto do 7 paź-
dziernika zamówi duży sprzęt 

AGD lub telewizor powyżej 40 
cali, może liczyć na transport do 
domu za złotówkę! Zniżka obo-
wiązuje w granicach miasta.

Wielkie otwarcie nowego salonu 
NEONET przy Alei Niepodległości 
26B potrwa aż cztery dni. Wizyty 
w  sklepie nie warto odkładać na 
później, bo na pierwszych 300 
klientów czeka wyjątkowa akcja 
promocyjna „Wyścig po kasę”. Wy-
starczy zrobić zakupy na dowolną 
kwotę, by otrzymać atrakcyjny 
rabat do wykorzystania w  czasie 
kolejnej wizyty w  NEONET. 
W  ręce kupujących trafią bony 
o wartości 100, 75, 50 oraz 25 zło-
tych. 

W  salonie NEONET profesjo-
nalni doradcy pomogą w wyborze 
szerokiej oferty produktów – od 
lodówek i kuchenek, po najnowsze 
konsole do gier i  komputery, 
smartfony oraz sprzęt audio – 
a  wszystko to w  niskich cenach. 
Nowy elektromarket to także do-
godny punkt odbioru produktów, 
które bezpłatnie można zamówić 
za pośrednictwem strony neonet.
pl. Klienci mogą też skorzystać 
z  atrakcyjnej oferty z  dostawą do 
domu i montażem.

– NEONET to najlepszy wybór 
dla każdego, kto ceni sobie wysoką 
jakość w  konkurencyjnej cenie. 
NEONET to dobry sąsiad, który 

zawsze jest blisko i na którego za-
wsze można liczyć. Zakupy w salo-
nach sieci to nie tylko wygoda, ale 
też bezpieczeństwo. Nasi pracow-
nicy dbają o  to, aby na terenie 
sklepu przestrzegany był reżim sa-

nitarny. Na miejscu dostępne są 
zarówno maseczki, jak i płyny de-
zynfekujące, z  których mogą sko-
rzystać klienci – mówi Sebastian 
Dzierżak, Dyrektor Regionu 
w NEONET.

NEONET zachęca do dokony-

wania płatności bezgotówkowych 

i  apeluje o  zachowanie na terenie 

sklepu minimum 1,5 metra odle-

głości od innych. 

Vendo Park, który powstał przy 
alei Niepodległości w Częstocho-
wie przyjmuje już klientów. To je-
den z największych parków han-
dlowych w sieci rozwijanej przez 
dewelopera Trei Real Estate Po-
land. W obiekcie znajdziemy 13 
sklepów. Część z nich debiutuje 
w naszym mieście.

Obiekt powstał na terenach daw-
nego Domatora. Na działce o  po-
wierzchni 22 900 mkw. przy al. 
Niepodległości Trei oddał do użytku 
dwa budynki handlowe wzniesione 
na potrzeby działalności Vendo 
Parku oraz supermarketu spożyw-
czego Lidl, który zajmuje ok. 1 960 
mkw. z  całkowitej powierzchni 
najmu inwestycji. Na terenie obiektu 
działają ponadto Maxi ZOO, KIK, 
Neonet, Rossmann, Pepco, Dealz, 
sklep mięsny JBB Bałdyga oraz Cu-
kiernia Michaś. Wkrótce zaplano-
wano otwarcia trzech kolejnych 

sklepów: Martes Sport, TEDi 
i  Sinsay. Do dyspozycji odwiedzają-
cych jest 160 miejsc parkingowych.

- Vendo Park w  Częstochowie to 
jedna z naszych największych inwe-
stycji w Polsce i preferowany przez 
nas większy format parków handlo-
wych, które dzięki swojemu rozmia-
rowi oferują lokalnej społeczności 
bogatą ofertę sklepów - mówi Jacek 
Wesołowski, Dyrektor Zarządza-
jący Trei Real Estate Poland. - Przed-
sięwzięcie zakładało budowę nie 
tylko parku handlowego naszej sieci, 
ale także osobnego budynku dla 
Lidla, oraz przebudowę drogi i ciągu 
pieszo-rowerowego w  bezpo-
średnim sąsiedztwie. Supermarket 
spożywczy Lidl oraz liczni najemcy 
naszego Vendo Parku gwarantują 
wygodę zakupów w  ramach nowo 
powstałego obiektu – zaznacza. Ge-
neralnym wykonawcą inwestycji 
Trei w Częstochowie była firma Dal-
dehog.

Międzynarodowa 
grupa Trei Real Estate, 
z siedzibą w Niemczech, rozwija 
sieć Vendo Parków w Polsce, 
Czechach i na Słowacji. Łącznie 
powstało już 29 obiektów, 
z czego aż 19 zlokalizowanych 
jest w naszym kraju. Polskie 
plany dewelopera na 2020 rok 
zakładają budowę oraz oddanie 
do użytku jeszcze trzech Vendo 
Parków w Zielonce, Łukowie 
i Władysławowie. Trei Real Es-
tate Poland zarządza łącznie 
126 obiektami handlowymi 
w Polsce.
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Powiat

W trosce o szkolnictwo 
zawodowe

Lelów

W DPS brakuje 
personelu!
W Domu Pomocy Społecznej w Le-
lowie brakuje osób do pracy. Po-
wód? Zakażenia koronawirusem, 
które wystąpiły nie tylko wśród 
mieszkańców, ale także wśród 
personelu. W związku z trudną sy-
tuacją, placówka zwraca się z ape-
lem o pomoc w formie wolonta-
riatu lub zatrudnienia.

W  Domu Pomocy Społecznej 
w  Lelowie przebywało 100 pod-
opiecznych. Pięciu z nich zmarło, 39 
natomiast jest zarażonych Covid-
19. Pozytywne wyniki testów mają 

także pracownicy placówki – 
w sumie chodzi o 20 osób. Spośród 
62 osobowej załogi, do dyspozycji 
jest tylko 16 pracowników. 
W związku z tym placówka zwróciła 
się z apelem o pomoc w formie wo-
lontariatu lub zatrudnienia. 
Wszystkie osoby gotowe nieść 
pomoc w  tych trudnych czasach 
proszone są o  kontakt ponad nu-
merem tel. 34 355 82 96. Jak za-
pewnia dyrekcja, wszystkie osoby 
– czy to wolonatariusze, czy osoby 
zatrudnione – otrzymają niezbędne 
środki ochrony osobistej. 

Starostwo Powiatowe w Często-
chowie wkrótce rozpocznie reali-
zację projektu „Moja pasja – mój 
zawód”, którego celem jest wspie-
ranie szkolnictwa zawodowego. 
Zostanie on dofinansowany ze 
środków europejskich.

- Dziś w  dobie powszechnej profe-
sjonalizacji, ważne jest wspieranie 
szkolnictwa zawodowego, jako tego, 
które daje najwyższą gwarancję zna-
lezienia dobrze płatnego zatrudnienia 
przez przyszłych absolwentów – in-
formują przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie. - Naj-
ważniejszą myślą, która powinna to-
warzyszyć procesowi edukacji 
w  szkołach technicznych i  branżo-
wych jest wyposażenie ucznia 
w  wiedzę i  umiejętności oczekiwane 
przez pracodawców, a  tym samym 
umożliwiającą bezproblemowe wej-
ście na rynek pracy – dodają.

Niezwykle istotna jest też współ-
praca z przedsiębiorcami zmierzająca 
do tzw. kształcenia dualnego. W  ten 
sposób właściciele firm mogą ak-
tywnie włączyć się w  proces kształ-
cenia zawodowego. Kilka dni temu 
Starostwo Powiatowe w  Często-
chowie podpisało umowę o dofinan-

sowanie projektu  „Moja pasja – mój 
zawód”. Część pieniedzy na ten cel po-
chodzić będzie z  Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w  ramach RPO 
Województwa Śląskiego. 

Projektem objęte zostaną trzy 
szkoły prowadzone przez Powiat 
Częstochowski: Technikum w  Ko-
niecpolu, Technikum w  Złotym Po-
toku oraz Branżowej Szkoły I Stopnia 
w  Koniecpolu. - Obowiązkiem „do-
brego” samorządu jest inwestowanie 
w  rozwój młodzieży stanowiącej 
przyszłe zaplecze pokoleniowe nie 
tylko powiatu częstochowskiego, ale 
także całego regionu, dlatego tak 
ważne jest umożliwianie im uzy-
skania, jak największej ilości kompe-
tencji i  umiejętności, które 
w przyszłości pozwolą im nie tylko na 
znalezienie pożądanej pracy, ale 
przede wszystkim na znalezienie za-
trudnienia korzystnego jakościowo, 
gwarantującego bezpieczeństwo fi-
nansowe – mówi Adam Morzyk 
Członek Zarządu Powiatu Często-
chowskiego. W  tym kierunku nie-
zbędne są właśnie takie działania, 
jakie realizuje Starostwa. Pracownik 
wykwalifikowany może świadomie 
kreować swoją przyszłość na rynku 
pracy – podsumowuje  Adam Morzyk.

Janów

Artusz Słabosz 
sołtysem roku
Sołtys wsi Bystrzanowice (gm. Ja-
nów), Artur Słabosz, został sołty-
sem roku 2019. 

Gala i wręczenie statuetek odbyła 
się w Senacie Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Odznaczenia wręczał Mar-
szałek Senatu Tomasz Grodzki. 
W  liście skierowanym do zwy-
cięzców konkursu, prezydent An-
drzej Duda podziękował im za 
społeczne zaangażowanie i  aktyw-
ność na rzecz innych.

Artur Słabosz jest sołtysem w By-
strzanowicach od 14 lat. Poza tym 
już trzecią kadencję pełni funkcję 
radnego gminy Janów. Od 16 lat jest 

członkiem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bystrzanowicach, z czego 8 
lat pełni funkcję gospodarza i kroni-
karza. Jest inicjatorem wielu inwe-
stycji realizowanych w  sołectwie 
Bystrzanowice oraz w  sołectwach 
sąsiadujących. Angażuje się również 
w  wiele innych działań na rzecz 
mieszkańców, integruje środo-
wisko, inspiruje do działania, ak-
tywnie zabiega o to, by na wsi żyło 
się po prostu przyjemniej i  lepiej. 
Wielki społecznik, wszystkie swoje 
działania opiera na dobru ludzi. Or-
ganizuje wiele akcji społecznych. 
Przyłącza się też do tych, organizo-
wanych przez gminę, parafie i szkoły. 

Rędziny

Będą poszukiwać wykonawców

Zebraniem w Gorzelni Starej po-
łączonym ze spotkaniem integra-
cyjnym blachowniański samorząd 
zakończył cykl spotkań w  lokal-
nych sołectwach. Ich głównym 
celem były rozmowy na temat 
przyszłorocznych miejskich wy-
datków.

Mimo pandemii i  przy zacho-
waniu rygorów sanitarnych ze-
brania kolejno odbyły się 
w Konradowie, Cisiu, Łojkach, Wy-
razowie, Gorzelni Nowej i Gorzelni 
Starej. Władze chciały, aby to 
mieszkańcy zdecydowali, na co 
w  2021 roku zostaną wydatko-
wane środki finansowe, które zo-
stały wyodrębnione w  budżecie 
gminy na poszczególne sołectwa. 
Stosowne uchwały mocą zebrania 
wiejskiego zostały podjęte.

- Była to także okazja do przeka-
zania sugestii, problemów, ale 
także pozytywnych opinii na temat 
funkcjonowania gminy. Dla mnie 
jako burmistrza był to bardzo pra-
cowity czas, byłam obecna na 
każdym zebraniu i aktywnie uczest-

niczyłam w  rozmowach z  pań-
stwem - mówi Burmistrz Blachowni 
Sylwia Szymańska. -  Dziękuję 
mieszkankom i  mieszkańcom 
wszystkich sołectw za udział, prze-
kazane wnioski. Mam świadomość, 
że potrzeb i  bolączek jest wciąż 
bardzo dużo. Sukcesywnie w miarę 
możliwości i posiadanych środków 
samorząd gminy będzie starał się 
realizować i  rozwiązywać te pro-
blemy, ale z  perspektywy sześciu 
lat pracy na rzecz gminy zauwa-
żyłam, że w miejsce pozytywnie za-
łatwionych spraw pojawiają się 
nowe. Zatem zawsze jest coś do 
zrobienia i  jeszcze bardzo dużo 

pracy przed nami. Gołym okiem 
widać jednak też to wszystko, co się 
przez te lata zadziało, czyli centra 
rekreacyjno - integracyjne, place 
zabaw i wiele małych, ale jakże po-
trzebnych, zrealizowanych inwe-
stycji. Cieszy także ogromny 
wzrost zaangażowania samych 
mieszkańców, o  czym świadczy 
wzrastająca na przestrzeni lat 
obecność mieszkańców na zebra-
niach, a także społeczne zaangażo-
wanie w  działania – zaznacza. 
Zebranie w  Gorzelni Starej 
uświetnił pięknym koncertem  ze-
spół Flow.

Blachownia

Rozmawiali o przyszłorocznych 
wydatkach

Konopiska

KGW „Wąsosz” dla jerzyków

Kolejną po budowie na ul. Leśnej 
i Stalowej w Rudnikach, inwesty-
cją w rozbudowę gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej, będzie re-
alizacji projektu unijnego na sied-
miu ulicach w Rudnikach i Ko-
ścielcu. Gmina Rędziny jeszcze 
w tym roku planuje ogłosić prze-
targ na ich skanalizowanie.

Po  raz kolejny Urząd Gminy Rę-
dziny wykazał się skutecznością 
w staraniach o wsparcie finansowe 
ze  środków unijnych. Jeszcze 
w 2019 r. złożył wniosek do Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego (Regio-
nalne Inwestycje Terytorialne) 
o 4 mln zł unijnego dofinansowania 
na  realizację pierwszego etapu za-
dania pod  nazwą „Budowa kanali-
zacji sanitarnej z  przyłączami 
w  Kościelcu i  Rudnikach”. Część 
wspomnianej kwoty miała również 
pójść na  trwającą budowę doce-
lowej oczyszczalni ścieków w Karo-
linie. W  czerwcu Urząd 
Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego ogłosił wyniki naboru, które 
okazały się dla naszej gminy po-
myślne.

Jeśli chodzi o  kanalizację, w  ra-
mach projektu planowane jest wy-

konanie jej w Kościelcu na ulicach: 
Żabiej, Krótkiej, Ogrodowej i  Wia-
trakowej, oraz w Rudnikach na uli-
cach: Ogrodowej, Szkolnej, 
Pocztowej plus przejście pod  linią 
kolejową.

– Finalizacja tej inwestycji pozwoli 
na  skanalizowanie ostatnich ulic 
w Kościelcu oraz kolejnych w Rud-
nikach, które jeszcze dostępu 
do  kanalizacji nie  mają. Wyjście 
do  realizacji kanalizacji w  Koninie 
będzie więc  już możliwe z  trzech 
stron – mówi wójt Paweł Mili-
towski.

Rozpoczęcia prac należy spo-
dziewać się w 2021 r.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wąso-
szu „Kwiatami Malowane” wzięło 
udział w projekcie Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatel-
skiego. Jego celem było zwiększe-
nie populacji jerzyka ich miejsco-
wości. Aby to osiągnąć zamonto-
wano 100 budek dla tych ptaków 
na terenie całego sołectwa. 

Jerzyki żyją około 21 lat. Przez 
całe swoje życie powracają do jed-
nego gniazda. O ile nie zostanie ono 
zniszczone. Niestety z powodu ter-
momodernizacji różnych obiektów, 
wiele gniazd zostało utraconych. 
Potrzeba wsparcia jest tym bar-
dziej ważna, że w  ostatnich latach 
populacja jerzyka w  naszym kraju 
spadła aż o 70%! Jerzyki to dosko-

nali sprzymierzeńcy w walce z owa-
dami. Ptaki te codziennie pokonują 
około tysiąca kilometrów zjadają 
przy tym… 20 tysięcy komarów! 

W  projekcie wzięło udział 25 
uczestników. Wszyscy otrzymali po 
4 szt. budek, które finalnie zamon-
towali na terenie swoich posesji. 
W  działania włączyła się również 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w  Łaźcu. W  trakcie trwania pro-
jektu odbyły się spotkania z uczest-
nikami, podczas których miały 
miejsce prelekcje Członka Stowa-
rzyszenia Częstochowskiej Grupy 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Ochrony Ptaków. Tematem był 
oczywiście jerzyk. Stworzona zo-
stała również gra terenowa pt. 
„Tropiciele jerzyków”, w  której 
mogły uczestniczyć dzieci wraz 
z  rodzicami. Projekt zakończył się 
festynem. 

Zdj. UG Konopiska
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Lato już zgasło
Lato już zgasło. Krajobraz wystygł

Opadła szata mgieł przezroczystych,
Ucichły ulce, ucichło w sadach

Zagrały liście w wolnych opadach. 

Ptak w lesie nusi pieśni żałosne
Radośniej będzie śpiewał na wiosnę

Z dala melodia dobiega mroku
Ona jedynie pełna uroku.

Odeszło lato. Jesień je żegna, 
W złocistej sukni niby królewna.

Jest otulona tęczy barwami
Na długo znowu pobędzie z nami.

Wanda Sowińska

Zazdroszczę ptakom
Zazdroszczę ptakom swobody, przestworzy

Zapachu kwiatów, treli i wolności
Zazdroszczę nocą bezchmurnego nieba
tej tajemniczej wśród ptaków – miłości.

Że nieraz myśl swą uchwycę daremną
Aby się nieść na skrzydłach w przestworza

Przelecieć lądy i lasy – dziewicze
Wykąpać skrzydła w białych pianach morza

Siedząc w ogrodzie swojej samotności
Ogromnym żalem serce swojej trwożę
I myśli swoje lotem ptaków ślę gdzieś

Za góry, rzeki i bezkresne morze.
Wanda Sowińska

Wanda Sowińska
jest mieszkanką Częstochowy,  
gdzie już od najmłodszych lat  
rozwijała swój poetycki talent.  
Debiutowała w 2010 roku tomikiem 
„Miłość, Przyroda i Ja”, który zmoty-
wował ją do dalszej intensywnej twór-
czości literackiej. Twórczość u poetyka 
pani Wandy jest połączeniem miłości 
płynącej z serca, fantazji erotycznej, ko-
jącej niespełnione uczucia oraz uro-
kliwej wrażliwości kobiecej.

1 października obchodzili-
śmy Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych. Była to do-
skonała okazja do życzeń 
i podziękowań, ale też przy-
pomnienia jak ważna  
i potrzebna jest mądra  
polityka senioralna. 

Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych został ustanowiony 14 
grudnia 1990 r. przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ. Dni poświę-
cone zagadnieniu starzenia się, są 
okazją do intensywniejszego pro-
pagowania postulatów mających 
na celu poprawę sytuacji osób doj-
rzałych: walki z dyskryminacją, za-
pobiegania niepełnosprawności, 
zapewnienia odpowiedniej opieki 
zdrowotnej i  równego udziału 
w  rozwoju kulturalnym i  ekono-
micznym społeczeństw. 

Przy tej okazji postanowiliśmy 
sprawdzić z jakich ulg mogą korzy-
stać seniorzy w naszym mieście.

Darmowe leki

Bezpłatne leki przyznawane są 
osobom powyżej 75 roku życia. Jak 
z  nich skorzystać? Wystarczy, że 
wystawiający receptę wpisze 
w  polu „kod uprawnień dodatko-
wych” literę S. Receptę może wy-
stawić lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej, pielęgniarka podsta-
wowej opieki zdrowotnej, a  także 
lekarz dowolnej specjalności, 
który posiada prawo wykonywania 
zawodu, ale zaprzestał jego wyko-
nywania (recepty dla siebie albo   
dla małżonka, osoby pozostającej 
we  wspólnym pożyciu oraz  krew-
nych lub powinowatych w linii pro-
stej, a  w  linni bocznej, do  stopnia 
pokrewieństwa między dziećmi ro-
dzeństwa). Pamiętajmy jednak, że 
przepisywany lek musi znajdować 
się w wykazie bezpłatnych leków, a  
schorzenie pacjenta musi mieścić 
się w   zakresie wskazań objętych 
refundacją. 

Zwolnienie z abonamentu RTV

Do zwolnienia z opłat abonamen-
towych uprawnione są osoby, które 
m.in. ukończyły 75 lat lub ukoń-
czyły 60 lat oraz mają ustalone 
prawo do emerytury, której wyso-
kość nie przekracza miesięcznie 
kwoty 50% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w  gospo-
darce narodowej w  roku 
poprzedzającym. Aby skorzystać 
z  tego rozwiązania, należy pa-
miętać o dokonaniu odpowiednich 
formalności w  placówce Poczty 
Polskiej. Zwolnienie przysługuje od 
pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w których zło-
żono wniosek.

Zniżki na przejazdy koleją 

Emeryci i renciści mogą liczyć na 
kilka zniżek, jeżeli wybierają po-
dróż pociągiem. W  ramach ulgi 
ustawowej przysługuje prawo do 
dwóch przejazdów w ciągu roku ze 
zniżką 37%,  na podstawie spe-
cjalnej wkładki pobranej np. z Pol-
skiego Związku Emerytów, 
Rencistów i  Inwalidów. Ulga obo-
wiązuje na przejazd wszystkimi po-
ciągami. Przejazd „tam” 
i  „z  powrotem” jest traktowany 
jako dwa oddzielne przejazdy.

Poza tym ulgi dla seniorów po-
wyżej 60. roku życia wynoszą  od 
10% do 50%, w  zależności od 
oferty, którą przygotował dany 
przewoźnik.  W  przypadku po-
ciągów uruchamianych przez  PKP 
Intercity zniżka wynosi 30% na jed-
norazowe przejazdy wszystkimi 
pociągami oraz 30% na bilety okre-
sowe (tylko w  pociągach kategorii 
TLK oraz IC). Pasażerowie  Kolei 
Śląskich  powyżej 65 roku życia 
mogą podróżować z  biletami tań-
szymi również o 30% (bilety jedno-
razowe oraz miesięczne). 
Podróżując z biletem ulgowym na-
leży mieć na uwadze fakt, że  bilet 
jest ważny tylko z  dokumentem 
tożsamości  ze zdjęciem, który po-
twierdza wiek pasażera.

MPK

Częstochowscy seniorzy mogą 
między innymi korzystać z  miej-

skiego biletu emerytalnego - rocz-
nego. Kosztuje on 100 zł i  jest 
ważny przez 365 kolejnych dni od 
dowolnie wybranego momentu. 
Przysługuje wszystkim emerytkom 
powyżej 60. roku życia i wszystkim 
emerytom powyżej 65. roku, za-
mieszkałym na ternie Często-
chowy. Emeryci powyżej 70. roku 
życia jeżdżą oczywiście w  Często-
chowie za darmo. 

Taniej w muzeach

Emeryci, renciści oraz osoby nie-
pełnosprawne  wraz ze swoimi 
opiekunami mają ustawowe prawo 
do zniżek na wejściówki do wszyst-
kich muzeów państwowych. Wy-
sokość zniżki ustalana jest 
indywidualnie przez poszczególne 
placówki muzealne. 

Świadczenia i dodatkowa  
emerytura

Seniorzy korzystają również ogól-
nopolskich programów. Nie bez 
znaczenia są tu również świad-
czenia pieniężne. 1 marca 2019 r. 
ruszył  program „Mama 4+”,  czyli 
rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające dla tych osób (przede 
wszystkim kobiet), które poświę-
ciły się wychowaniu co najmniej 
czwórki dzieci, rezygnując z  pracy 
zawodowej lub pracując za krótko, 
by uzyskać prawo do choćby mini-
malnej emerytury. Świadczenie 
przysługuje w  wysokości mini-
malnej emerytury. Na koniec lipca 
2020 r. ZUS i  KRUS przyznały 
łącznie 58 tys. świadczeń. 

Z  analiz Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i  Polityki Społecznej wynika, 
że od 2016 roku do 2020 r. mini-
malna emerytura i  renta wzrosły 
o 36 proc. – z 882,56 zł do 1200 zł. 
Dodatkowym wsparciem dla se-
niorów była też  trzynasta emery-
tura. Po raz pierwszy wypłacono ją 
w 2019 r., a od tego roku gwaranto-
wana jest w ustawie jako dodatkowe 
roczne świadczenie pieniężne. 
W  bieżącym roku trafiła do ok. ok. 
9,8 mln emerytów i rencistów, w tym 
285 tys. rencistów socjalnych. 

 ■ Katarzyna Gwara

1 października

Święto seniorów
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praca

Urząd Pracy

Rejestracja  
w dobie pandemii

GUS 

Stopa 
bezrobocia 
bez zmian

Zmiana przepisów 

Pracownicy delegowani  
z większymi prawami

Powiatowy Urząd Pracy w Często-
chowie apeluje, aby osoby zgła-
szające się do rejestracji – umó-
wionej na podstawie prerejestra-
cji i automatycznego wyznaczenia 
terminu zgłoszenia się w urzędzie, 
czy też na podstawie terminu 
ustalonego bezpośrednio z pra-
cownikiem instytucji  - miały przy 
sobie komplet niezbędnych doku-
mentów (zarówno oryginały, jak 
i kserokopie). Pozwoli to na unik-
nięcie kolejnych wizyt i skróci pro-
ces samej rejestracji. 

Przypominamy, że  dokumenty 
niezbędne przy dokonywaniu reje-
stracji w  urzędzie pracy to: dowód 
osobisty lub inny dokument po-

świadczający tożsamość, świa-
dectwa ukończenia szkoły, dyplomy 
oraz pozostałe dokumenty potwier-
dzające uzyskane kwalifikacje 
lub  zaświadczenia o  ukończeniu 
szkoleń oraz dokumenty wymagane 
do ustalenia prawa do zasiłku, jego 
wysokości i innych uprawnień (m.in. 
wszystkie świadectwa pracy, 
umowy zlecenia, umowy o pracę na-
kładczą, umowy agencyjne).

Ze względu na ochronę zdrowia 
i  życia zarówno klientów, jak i  pra-
cowników Powiatowego Urzędu 
Pracy w  Częstochowie, w  okresie 
stanu pandemii została ograniczona 
bezpośrednia obsługa klientów. 
Zgłaszające się do urzędu osoby 
muszą posiadać maseczkę 
ochronną, rękawiczki oraz własny 
długopis. 

Dane statystyczne dotyczące stopy bezrobocia

Okres kraj województwo powiat miasto
2020, sierpień 6,1% 4,8% 7,8% 4,1%

2020, Lipiec 6,1% 4,7% 7,8% 4,1%

2020, czerwiec 6,1% 4,6% 7,7% 3,9%

Liczba bezrobotnych według stanu na dzień 31.08.

Ogółem w tym kobiety
PUP Częstochowa 8 005 4 210

m. Częstochowa 4 561 2 415

powiat częstochowski 3 444 1 795

Główny Urząd Statystyczny stopa 
bezrobocia rejestrowanego 
w sierpniu wyniosła 6,1 proc. i nie 
zmieniła się względem poprzed-
niego miesiąca. Za to o półtora ty-
siąca spadła liczba bezrobotnych. 

- Najnowsze dane GUS to dobry 
sygnał, który oznacza, że   trend 
wzrostu bezrobocia, który notowa-
liśmy od kwietnia został zatrzy-
many. To również dowód na to, że 
tarcza antykryzysowa zadziałała, 
a zdecydowane kroki podjęte przez 
rząd uratowały nas przed lawi-
nowym wzrostem bezrobocia – 
twierdzi Marlena Maląg, minister 
rodziny pracy i polityki społecznej. 

Z  danych GUS wynika, że stopa 
bezrobocia rejestrowanego 
w końcu sierpnia wyniosła 6,1 proc. 
Warto zauważyć, że taki sam po-
ziom bezrobocia odnotowano rów-
nież w  lipcu i  czerwcu. W  sierpniu 
w rejestrach urzędów pracy figuro-
wało dokładnie 1028,0 tys. osób. To 
o  półtora tysiąca osób mniej niż 
w lipcu. 

- Warto jednak zauważyć, że sier-
pień jest pierwszym miesiącem, od 
wybuchu pandemii, w którym odno-
towano spadek liczby bezrobotnych. 
To dobra wiadomość – podsumo-
wuje minister rodziny, pracy i  poli-
tyki społecznej Marlena Maląg. 

Zmienione zostaną przepisy doty-
czące pracowników delegowanych 
w naszym kraju. Moją one zagwa-
rantować, że za tę samą pracę 
w tym samym miejscu, będzie 
przysługiwało to samo wynagro-
dzenie. To efekt zmian w przepi-
sach unijnych. Ustawa wdraża 
w ten sposób do polskiego po-
rządku prawnego dyrektywę Par-
lamentu Europejskiego i Rady UE, 
a w ślad za nią ustawę mającą na 
celu rozwiązanie problemu nie-
uczciwych praktyk związanych 
z delegowaniem pracowników.

Pełne wynagrodzenie…

Ustawa rozszerza zakres wa-
runków zatrudnienia gwarantowa-
nych pracownikowi delegowanemu 
do Polski przez zagraniczny pod-
miot. Przepisy przewidują zmiany 
związane z tzw. zamkniętym katalo-
giem warunków zatrudnienia. Po 
pierwsze pracodawca zapewnia 
pracownikowi delegowanemu 
pełne wynagrodzenie obowiązujące 
w  Polsce wraz ze wszystkimi jego 
obowiązkowymi składnikami oraz 
należności na pokrycie kosztów po-
dróży służbowych wykonywanych 
podczas delegowania. Dotychczas 
pracodawca delegujący do Polski   
był zobowiązany do zapewnienia 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę.

… przez określony czas

Wspomniany powyżej zamknięty 
katalog warunków zatrudnienie 
obowiązuje przez 12 miesięcy (lub 
18 miesięcy – w przypadku złożenia 
przez pracodawcę delegującego 
tzw. umotywowanego powiado-
mienia).

Po upływie tego czasu pracodawca 
zapewnia pracownikowi delegowa-
nemu niemal wszystkie warunki za-
trudnienia nie mniej korzystne niż 
wynikające z Kodeksu pracy oraz in-
nych przepisów regulujących prawa 
i obowiązki pracowników - a nie za-
mknięty katalog warunków zatrud-
nienia jak było dotychczas.

Najszerszy katalog gwarantowa-
nych warunków zatrudnienia do-
tyczy pracowników tymczasowych 
delegowanych do Polski, którym na-
leży zapewnić od pierwszego dnia 
delegowania wszystkie warunki za-

trudnienia gwarantowane kra-
jowym pracownikom tymczasowym, 
w  tym wynikające m.in. z  zakłado-
wych układów zbiorowych, regula-
minów i  statutów, w  tym również 
warunki zakwaterowania, jeżeli są 
one zapewniane pracownikom kra-
jowym.

Nowe obowiązki

Ponadto ustawa wprowadza za-
sadę, że w  przypadku gdy praco-
dawca użytkownik wysyła 
pracownika do pracy za granicą, 
wówczas pracodawcą delegującym, 
zobowiązanym do zapewnienia pra-
cownikowi stosownych warunków 
zatrudnienia, jest agencja, która wy-
najęła tego pracownika pracodawcy 
użytkownikowi. Dotyczy to pracow-
ników delegowanych zarówno na, 
jak i z terytorium Polski.

Ustawa nakłada także nowe obo-
wiązki informacyjne na krajowego 
pracodawcę użytkownika w  za-
kresie informowania agencji, od 
której wynajął pracownika, o  wa-
runkach zatrudnienia delegowa-
nego pracownika tymczasowego. 
Nieprzestrzeganie tego obowiązku 
jest zagrożone grzywną od 1 000 do 
30 000 zł.

Nowe przepisy wzmacniają przy 
tym kompetencje kontrolne Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w zakresie 
egzekwowania przestrzegania 
przez pracodawców przepisów 
o delegowaniu pracowników.

Praca zdalna

Ponadto, niezależnie od wdro-
żenia dyrektywy unijnej, ustawa 
wprowadza zmiany dotyczące in-
nych zagadnień. W  pierwszej kolej-
ności są to zmiany w  przepisach 
dotyczących zwalczania i  przeciw-
działania epidemii COVID-19 ma-
jące na celu ułatwienia dla 
pracodawców i  pracowników. 
Zmiany wprowadzają w  szczegól-
ności możliwość przedłużenie pole-
cenia pracownikowi wykonywania 
pracy zdalnej oraz inne ułatwienia 
organizacyjne i finansowe.

Ustawa wprowadza również prze-
pisy finansowe dotyczące niewli-
czania niektórych wydatków 
budżetu państwa i jednostek samo-
rządu terytorialnego do stabilizu-
jącej reguły wydatkowej, o  której 
mowa w  ustawie o  finansach pu-
blicznych, w  zakresie budżetu pań-
stwa na 2021 rok.

pixabay.com
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Zatrudnimy  
doświadczonego pana  
do prac fizycznych  
w firmie produkcyjnej 
oraz do pielęgnacji ogrodu  
i warzywniaka. 

Wymagana umiejętność 
korzystania z różnych 
narzędzi. 

Główne obowiązki  
to drobne naprawy,  
dbanie o czystość i porządek 
na terenie firmy,  
pomoc przy maszynach  
na hali produkcyjnej.

Kontakt tel.  
w godzinach 9-16  
pod numerem 

783 783 387 .

PRACOWNIK 
GOSPODARCZY  

ZŁOTA RĄCZKA

 

- Zależy nam na tym, by Polacy otrzy-
mywali jak najwyższe świadczenia 
emerytalne, pozwalające godnie 
przeżyć jesień życia. Analizujemy 
różne warianty, rozmawiamy z part-
nerami społecznymi na temat róż-
nych rozwiązań, również tych, doty-
czących oskładkowania umów zle-
cenia. Jednak żadne decyzje nie zo-
stały jeszcze podjęte – mówi wice-
minister rodziny, pracy i  polityki 
społecznej Stanisław Szwed. 

Kilka dni temu „Rzeczpospolita” na-
pisała, że rząd planuje pełne oskładko-
wanie umów zlecenia. Zmiany miałyby 
wejść w życie już od 1 stycznia 2021 
roku, a wyższe składki przedsiębiorcy 
mieliby wtedy zapłacić od wynagro-
dzeń osób, które pracują na co naj-
mniej dwóch umowach zlecenia lub 
łączą pracę na zleceniu z etatem i dzia-
łalnością gospodarczą.

Wiceminister rodziny  
o oskładkowaniu umów zlecenia

Wiceminister rodziny, pracy i  poli-
tyki społecznej Stanisław Szwed pod-
kreśla jednak, że żadne decyzje nie 
zostały jeszcze podjęte, a  rząd nie 
spieszy się z tym, żeby nowe przepisy 
weszły w życie już za kilka miesięcy.

– Rozmawiamy z  partnerami spo-
łecznymi na temat różnych rozwiązań. 
To w  jakiej formie reforma wejdzie 
w życie i kiedy zależy właśnie od dia-
logu ze związkami zawodowymi i or-
ganizacjami zrzeszającymi 
pracodawców. Nic w  tej kwestii nie 
jest jeszcze przesądzone – mówi Sta-
nisław Szwed.

Wiceminister zauważa, że 
w  związku ze zmieniającą się struk-
turą demograficzną w  kraju, starze-
niem się społeczeństwa, konieczne 
jest w  szczególności pochylenie się 
nad kwestią przyszłych emerytur oby-
wateli, zadbanie o to, aby świadczenia 
te były wystarczające na zaspokojenie 

potrzeb emerytów. - Zależy nam na 
tym, by Polacy otrzymywali jak naj-
wyższe świadczenia emerytalne, po-
zwalające godnie przeżyć jesień życia. 
Analizujemy różne warianty, szukamy 
jak najlepszych rozwiązań, które przy-
służą się Polakom – mówi Stanisław 
Szwed.
Oskładkowanie umów zlecenia
Obecnie, składki płacone od umów 

zlecenia są bardzo niskie, czego konse-
kwencją jest wysokość otrzymywa-
nych przez zleceniobiorców zarówno 
świadczeń krótkoterminowych (za-
siłki chorobowe, macierzyńskie, gdy 
osoby te podlegają dobrowolnie ubez-
pieczeniom chorobowym) jak i świad-
czeń długoterminowych (renta 
z tytułu niezdolności do pracy, emery-
tura), która jest nieadekwatna 
(znacznie niższa) od otrzymywanych 
przychodów z tytułu wykonywanych 
umów cywilnoprawnych. Tytuły do 
ubezpieczenia są kumulowane tylko 
do osiągnięcia z  tytułu umowy zle-
cenia podstawy wymiaru składek nie 
niższej niż najniższe wynagrodzenie 
za pracę.

Pełne oskładkowanie  
umów zlecenia

Takie uporządkowanie systemu 
i ujednolicenie zasad oskładkowania 
pracy najemnej byłoby m.in. krokiem 
w  kierunku likwidacji nadużywania 
innych form zatrudnienia niż umowy 
o pracę.

Jednak, przede wszystkim przyczy-
niłoby się do większego zabezpie-
czenia osób wykonujących umowy 
zlecenia, w  postaci wyższych świad-
czeń z  ubezpieczenia chorobowego, 
a  w  przyszłości wyższych emerytur.  
W  dłuższej perspektywie dalsze ist-
nienie obecnych rozwiązań w  za-
kresie ubezpieczeń społecznych 
zleceniobiorców spowoduje zmniej-
szenie emerytur i rent (w tym rent ro-
dzinnych) należnych zleceniobiorcom 
lub po zleceniobiorcach.

Kiedy zapadnie decyzja

Pełne oskładkowanie 
umów zlecenia?

Nowe rozwiązania

Praca zdalna trafi  
do Kodeksu pracy?

Od przyszłego roku

Płaca minimalna w górę
Przyjęte przez Radę Mini-

strów  rozporządzenie  w  sprawie 
wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę zakłada, że mini-
malne pensje w  przyszłym roku 
wzrosną o 200 złotych, do poziomu 
2800 złotych. Oznacza to wzrost 
o 7,7 proc. rok do roku.

Minimalne pensje – w  relacji do 
prognozowanego na 2021 roku 
przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej (5 259 zł) – 
osiągną w  przyszłym roku poziom 
53,2 proc.

Minimalna stawka godzinowa 
w górę

W przyszłym roku wzrośnie rów-
nież minimalna stawka godzinowa, 
której wysokość powiązana jest 
z  wysokością minimalnego wyna-
grodzenia za pracę. W  bieżącym 
roku minimalna stawka godzinowa 
wynosi 17 zł, w przyszłym wzrośnie 
do poziomu 18,3 zł. - Zależy nam na 
tym, żeby dochody Polaków wzra-
stały, dlatego od samego początku 
rządów Zjednoczonej Prawicy tak 

dużą wagę przywiązujemy do znacz-
nego wzrostu płacy minimalnej. 
Wprowadziliśmy też minimalną 
stawkę godzinową, która wcześniej 
w  ogóle nie obowiązywała – przy-
pomina minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Marlena Maląg.

Minister wylicza, że przyszło-
roczny wzrost minimalnego wyna-
grodzenia do poziomu 2800 złotych 
przełoży się na wzrost dochodów 
gospodarstw domowych o  blisko 3 
mld złotych. Płacę minimalną otrzy-
muje ok. 1,75 mln pracowników.

2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagro-
dzenie za pracę – wynika z rozporządzenia przyjętego przez 
Radę Ministrów. W przyszłym roku wzrośnie również wysokość 
stawki godzinowej do poziomu 18,3 zł. – Dzięki tym podwyż-
kom dochody gospodarstw domowych wzrosną w przyszłym 
roku o blisko 3 miliardy złotych – mówi minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Marlena Maląg. 

 Qcd. ze str. 1

Opracowanie: Katarzyna Gwara

To może być miejsce zamieszkania 
pracownika, ale także inne miejsce 
wybrane przez niego - powiedziała 
PAP Marlena Maląg.  Postulaty doty-
czące wprowadzenia pracy zdalnej do 
Kodeksu pracy wysuwali zarówno re-
prezentancji organizacji zrzeszających 
pracodawców, jak i sami pracownicy. 

Minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Marlena Maląg zaznacza, że 
przy tworzeniu przepisów konieczne 
jest zabezpieczenie interesów obu 
stron stosunku pracy (pracownika 
i  pracodawcy). Rząd chce, by nowe 
przepisy zaczęły obowiązywać 
w I kwartale 2021.
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ZUS

Więcej firm skorzysta  
ze zwolnienia z opłacania składek

Rozstrzygnięto konkurs

Stworzyć przestrzeń  
dla przedsiębiorczości

Uwaga przedsiębiorcy

Nowy JPK_VAT z deklaracją
JPK_VAT z  deklaracją składa się 

z  dwóch części: ewidencyjnej i  de-
klaracyjnej, wysyłanych łącznie 
w  postaci jednego pliku. Będą go 
składać wszyscy czynni podatnicy 
VAT, a  więc zarówno duże, średnie 
i małe firmy jak i mikroprzedsiębior-
stwa. Podatnicy zaczną składać 
nowe JPK_VAT za okresy od 1 paź-
dziernika 2020 r.

Co będzie zawierać JPK_VAT 
z deklaracją
Nowy plik JPK_VAT  
będzie obejmować:

• zestaw informacji o zakupach 
i sprzedaży, który wynika z ewi-
dencji VAT za dany okres,

• pozycje z obecnej deklaracji 
VAT-7 (lub VAT-7K),

• dodatkowe dane, które będą po-
trzebne do analizy poprawności 
rozliczenia.

Wysłanie nowego JPK_VAT 
JPK_VAT będzie składany wy-

łącznie w  wersji elektronicznej, za 
okresy miesięczne. Podatnicy będą 
wysyłać pliki do 25. dnia miesiąca – 
za miesiąc poprzedni. Nowy JPK_
VAT będzie miał dwa warianty: dla 
podatników rozliczających się mie-
sięcznie – JPK_V7M oraz rozliczają-
cych się kwartalnie – JPK_V7K. 

Plik będzie można podpisać pod-
pisem kwalifikowanym, profilem za-
ufanym lub danymi autoryzującymi. 
Po złożeniu JPK_VAT z  deklaracją, 
podatnik będzie mógł pobrać Urzę-
dowe Poświadczenie Odbioru 
(UPO).

Podatnicy, którzy rozliczają się 
kwartalnie, wypełnią tylko część 
ewidencyjną za pierwsze dwa mie-
siące każdego kwartału. Po zakoń-
czeniu kwartału wypełnią część 
ewidencyjną za trzeci miesiąc i część 
deklaracyjną JPK_VAT za cały 
kwartał.

Bezpłatne narzędzia
Ministerstwo Finansów udostęp-

niło przedsiębiorcom bezpłatne na-
rzędzia, które pomogą im 
przygotować, podpisać i wysłać plik 
JPK_VAT z  deklaracją. Udostęp-
niona została nowa wersja aplikacji 
e-mikrofirma oraz formularz inte-
raktywny, które będą służyć do sa-
modzielnego wypełnienia i wysłania 
plików. Oba narzędzia dedykowane 
są najmniejszym uczestnikom ob-
rotu gospodarczego.

Błędy w ewidencji JPK_VAT
Podatnicy, na prośbę naczelników 

urzędów skarbowych, będą mogli 
skorygować ewentualne błędy 
w  złożonej ewidencji JPK_VAT. Je-
żeli podatnik w  ciągu 14 dni od 
otrzymania wezwania, prześle sko-
rygowany plik lub wykaże, że ewi-
dencja nie zawiera błędów 
wskazanych w  wezwaniu, nie zo-
stanie ukarany. Jednak na tych po-

datników, którzy poprzez celowe, 
uporczywe działania i  wprowa-
dzane błędy, będą uniemożliwiać 
weryfikację transakcji, naczelnicy 
urzędów będą mogli nałożyć karę 
500 zł. Kary te mają charakter fakul-
tatywny i będą nakładane w wyjąt-
kowych sytuacjach.

Jak przygotować się do nowego 
JPK_VAT z deklaracją

Duże znaczenie ma m.in. dostoso-
wanie procesów wewnętrznych 
w zakresie klasyfikacji i oznaczeń to-
warów oraz usług. W  przygoto-
waniu się do nowego sposobu 
raportowania pomoże też weryfi-
kacja bazy towarów i  usług oraz 
przyporządkowanie właściwych 
oznaczeń grupy do każdego asorty-
mentu. Warto sprawdzić, czy 
w swojej ofercie przedsiębiorca ma 
produkty i usługi, które trzeba ozna-
czać kodami GTU i ocenić, czy sprze-
daje towary, usługi, czy też 

świadczenia złożone. Warto rów-
nież sklasyfikować systemy maga-
zynowe (towaru), sprzedażowe 
i wykorzystywane do fakturowania, 
a  także zaktualizować oprogramo-
wanie komputerowe. Istotne jest 
również odpowiednie przeszkolenie 
pracowników z  wprowadzania no-
wych danych do systemu.

Ponad 66 mln złotych trafi  
do przedsiębiorstw z woje-
wództwa śląskiego w ramach 
wsparcia w walce ze skutkami 
pandemii Covid-19

Znamy rozstrzygnięcia w  II run-
dzie naboru w  konkursie „Inwe-
stycje w MŚP” w ramach Śląskiego 
Pakietu dla Gospodarki. - To realna 
pomoc dla przedsiębiorców z  na-
szego regionu. Zadziałaliśmy bły-
skawicznie, dzięki czemu te środki 
trafiają do firm i pomagają im prze-
trwać najtrudniejszy okres, ale 
także inwestować w  rozwój i  za-
chować miejsca pracy. To impuls dla 
firm z  sektora małych i  średnich 
przedsiębiorstw. Konkurs okazał 
się strzałem w  dziesiątkę, łącznie 
złożono 2300 wniosków, co jest re-
kordem we wszystkich konkursach 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego”– podkreślał marszałek 
Jakub Chełstowski. 

Ponad 66 mln zł trafi do firm z wo-
jewództwa śląskiego, które wnio-
skowały o  wsparcie działalności 
w  konkursie skierowanym do 
przedsiębiorców poszkodowanych 
w  wyniku kryzysu. Nabór cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem 
wśród przedsiębiorstw z  naszego 
regionu. Przystępne zasady, nowe 
kryteria, premiujące branże najbar-
dziej dotknięte skutkami pandemii 
Covid-19 i możliwość finansowania 
z  dotacji kosztów bieżących, spo-
wodowały duży napływ wniosków, 
których liczba rosła przy kolejnych 
rundach.

W  drugiej turze zgłoszono 278 
wniosków na łączną wartość 
wsparcia przekraczającą 156 mln 
zł. Dostępna alokacja pozwoliła na 

wybór do dofinansowania 111 
wniosków. Wśród wybranych 
przedsięwzięć najwięcej dotyczy 
branży gastronomicznej, tury-
stycznej, usług i rozrywki oraz me-
dycyny. To kolejne działanie, które 
daje szansę na utrzymanie konku-
rencyjności, dywersyfikację pro-
dukcji, zachowanie miejsc pracy czy 
inwestycje pozwalające zabezpie-
czyć niepewną przyszłość. 

Pozyskane fundusze można prze-
znaczyć na zakup nowych oraz uży-
wanych maszyn, urządzeń, wartości 
niematerialnych i  prawnych, spe-
cjalistycznych środków transportu 
czy przeprowadzenie prac moder-
nizacyjnych, podnoszących jakość 
usług i  umożliwiających wprowa-
dzenie na rynek nowych pro-
duktów. Projekty można było 
składać także w  przypadku jedno-
osobowej działalności gospodar-
czej. Maksymalna kwota 
dofinansowania ustalona została 
na poziomie 800 tys. zł, nie wska-
zano kwoty minimalnej, co oznacza, 
że przedsiębiorcy mogli dosto-
sować dofinansowanie do swoich 
potrzeb. Przyznane dofinanso-
wanie obejmuje aż 85 procent 
kosztów kwalifikowalnych. 

Rosnąca liczba składanych wnio-
sków w rundach, przekraczających 
wstępną alokację 76 mln złotych, 
skłoniła Zarząd Województwa do 
wynegocjowania z  Komisją Euro-
pejską zgody na przesunięcie do-
datkowych środków na dotacje dla 
przedsiębiorców. Pula na konkurs 
została tym samym zwiększona 
o 148 mln złotych, następnie w ra-
mach drugiej odsłony Śląskiego Pa-
kietu dla Gospodarki zostały 
przeznaczone dodatkowe fun-
dusze w wysokości 50 mln złotych 
na dofinansowanie złożonych pro-
jektów. Obecnie całkowita alokacja 
wynosi 270 mln złotych. 

 Qcd. ze str. 1

Kolejne 17 tysięcy firm może sko-
rzystać ze zwolnienia z opłacania 
składek. Sprawa dotyczy tych 
przedsiębiorców, którzy pierwot-
nie nie spełnili kryteriów pozwa-
lających na udzielenie takiej po-
mocy. Dodatkowe wyjaśnienia 
z Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów pozwolą na reali-
zację wsparcia dla nich. 

Do 30 czerwca przedsiębiorcy 
mogli złożyć do ZUS wniosek 
o  zwolnienie z  opłacania składek. 
Dotyczyło to składek na ubezpie-
czenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Solidarnościowy, Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowni-
czych, Fundusz Emerytur 
Pomostowych. 

- Zgodnie z  wytycznymi Komisji 
Europejskiej zwolnienie z opłacania 
należności z tytułu składek stanowi 
pomoc publiczną. Pomoc ta mogła 
zostać przyznana przedsiębiorstwu, 
które na 31 grudnia 2019 r. nie znaj-
dowało się w trudnej sytuacji w ro-
zumieniu rozporządzenia Komisji 
(UE) – mówi Beata Kopczyńska, re-

gionalny rzecznik prasowy ZUS 
w  województwie śląskim. - Trudna 
sytuacja to taka, w której firma m.in. 
zalegała z  opłacaniem składek za 
okres dłuższy niż 12 miesięcy lub 
spełniała kryteria kwalifikujące do 
objęcia postępowaniem upadło-
ściowym – dodaje.

Jednak dodatkowe wyjaśnienia 
z  UOKiK mówią, że w  przypadku 
przedsiębiorstw, które na dzień 31 
grudnia 2019 r. znajdowały się 
w  trudnej sytuacji należy zweryfi-
kować, czy na dzień złożenia 
wniosku o  zwolnienie z  opłacania 
składek sytuacja ta nadal trwała. - 
Jeżeli okazałoby się, że przedsię-
biorca składając wniosek nie miał 
już zaległości w  opłacaniu składek 
wówczas zwolnienie będzie mu 
przysługiwać. Staraliśmy się o  to, 
aby rozwiać wszelkie wątpliwości 
przy tarczy. Nasza praca opłaciła się. 
Dodatkowe wyjaśnienia z  Urzędu 
Ochrony Konkurencji i  Konsu-
mentów oznaczają, że więcej przed-
siębiorców będzie mogło skorzystać 
ze zwolnienia z  opłacania składek. 
Z naszych szacunków wynika, że ze 
zwolnienia może dodatkowo sko-
rzystać nawet ok. 17 tys. firm – wy-
jaśnia Beata Kopczyńska. 

Dodatkowa weryfikacja obejmuje 
również firmy istniejące krócej niż 
trzy lata, które nie były objęte po-
stępowaniem upadłościowym i  nie 
otrzymały pomocy na ratowanie 
(która nie została spłacona) lub re-
strukturyzację.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli 
wniosek o  zwolnienie do 30 
czerwca, ale z  powodu zaległości 
w  składkach nie otrzymali ulgi, 
w najbliższych dniach otrzymają od 
ZUS specjalny formularz, który na-
leży przesłać do Zakładu w terminie 
7 dni od daty otrzymania pisma. 

Przypomnijmy, ZUS od 20 wrze-
śnia realizuje przepisy znowelizo-
wanej ustawy, które pozwalają na 
zwolnienie ze składek te firm, które 
złożyły stosowny wniosek o  zwol-
nienie do ZUS, albo posiadały nad-
płatę koncie. W wyniku tych zmian 
w przepisach, po ponownym rozpa-
trzeniu wniosków i  umorzeniu na-
leżnych składek za kwiecień i maj, na 
kontach nawet 800 tys. firm po-
wstaną nadpłaty o łącznej wartości 
ok. 600 mln zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
zwolnił z 13 mld złotych składek za 
marzec, kwiecień i  maj ok. 2 mln 
firm, chroniąc 6,5 mln miejsc pracy.

Przydatne informacje,  
materiały pomocnicze  
i najczęściej zadawane pytania 
można znaleźć  
na dedykowanej zakładce  
na stronie
podatki.gov.pl/ 
jpk-vat-z-deklaracja.

Szczegółowych informacji  
w zakresie nowego JPK_VAT  
udziela również infolinia  
Krajowej Informacji Skarbowej:  
kis.gov.pl/kontakt/ 
dane-teleadresowe.

Opracowanie: Katarzyna Gwara



Różnica pomiędzy premią i nagro-
dą, czyli jak docenić pracownika, 
który wzorowo wypełnia swoje 
obowiązki pracownicze.

Premia  i nagroda to pojęcia, które 
powszechnie błędnie są rozumiane 
jako te same świadczenia wynika-
jące ze stosunku pracy, jednak w ro-
zumieniu prawa pracy są to dwa 
odrębne pojęcia. 

Nagroda jest świadczeniem cał-
kowicie uznaniowym – to praco-
dawca decyduje czy jego zdaniem 
pracownik zasłużył na nagrodę czy 
nie. Natomiast jeśli chodzi o premię 
to wyróżniamy premię uznaniową 
lub regulaminową. Premia uzna-
niowa jak sama nazwa wskazuje za-
leży od woli pracodawcy i nie muszą 
być określone żadne przesłanki 
uzależniające jej otrzymanie. To czy 
pracownik odbierze taką premię 
zależy tylko od pracodawcy. 
W  praktyce tak naprawdę bardzo 
trudno jest odróżnić premię uzna-
niową od nagrody. 

Podstawy prawne nagrody 
i premii

Z tych dwóch pojęć tylko nagroda 
uregulowana jest w kodeksie pracy. 
Zgodnie z  art. 105 kodeksu pracy 
„pracownikom, którzy przez wzo-
rowe wypełnianie swoich obo-
wiązków, przejawianie inicjatywy 
w  pracy i  podnoszenie jej wydaj-
ności oraz jakości przyczyniają się 
szczególnie do wykonywania zadań 
zakładu, mogą być przyznawane 
nagrody i wyróżnienia.”

Gdzie szukać uregulowań odno-
śnie premii? Mianem premii przy-
jęło się określać inne (dodatkowe) 
składniki wynagrodzenia, które zo-
stały określone w  art. 78 kodeksu 
pracy. Możliwość przyznania przez 
pracodawcę premii może być rów-
nież uregulowana w innych aktach 
prawnych, układach zbiorowych, 
regulaminie wynagradzania lub 
umowie o pracy.

Obligatoryjnym elementem wy-
nagrodzenia za pracę jest wynagro-
dzenie zasadnicze, natomiast inne, 
dodatkowe składniki wynagro-

dzenia, wynikają z uprawnień pod-
miotu stanowiącego przepisy 
płacowe, bądź z woli stron zawiera-
jących umowy o pracę.

W  momencie, gdy pracodawca 
zobowiąże się do wypłaty premii 
regulaminowej, każdy pracownik 
ma roszczenie o  jej wypłatę pod 
warunkiem jednak, iż przewidziane 
są jasne, konkretne i  sprawdzalne 
warunki wypłaty premii. Powyższą 
tezę potwierdza orzecznictwo 
Sądu Najwyższego, stwierdzając, że 
pracodawca, ustalając spełnienie 
przez pracownika ocennych wa-
runków przyznania świadczenia, 
dysponuje pewnym zakresem swo-
body, lecz jeśli są to warunki kon-
kretne i  sprawdzalne, to 
świadczenie jest premią, a  nie na-
grodą. 

Ograniczenie swobody 
pracodawcy w zakresie 
przyznawania premii i nagród.

Swoboda pracodawcy nie jest ni-
czym nieograniczona - oznacza to, 
że pracownik, który wykonał za-
danie po wykonaniu, którego pra-
codawca był zobowiązany wypłacić 
premie, to taki obowiązek pozo-
staje, nawet jeśli pracownik wy-
konał to zadanie po terminie bądź 
w sposób nie w pełni spełniający cel 
danego zadania. Pracodawca ma 
wówczas prawo obniżyć wysokość 
premii, a  nie pozbawić jej pracow-
nika, pod warunkiem jednak, że za-
danie zachowało tę samą wartość 
dla pracodawcy (premia w  pełnej 
wysokości) bądź ma proporcjo-
nalnie zmniejszoną wartość (premia 
proporcjonalnie zmniejszona).

Bardzo ważną kwestią w  przy-
padku wypłaty premii czy nagrody 
jest zasada równego traktowania 
pracowników. Przyznawanie po-
wyższych świadczeń może czasami 
doprowadzić do sytuacji, że nie-
którzy pracownicy będą czuli się 
dyskryminowani. Stanie się tak, je-
żeli uznaniowo będą nagradzani 
tylko niektórzy pracownicy, w sytu-
acji gdy cała załoga będzie praco-
wała jednakowo dobrze. 
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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

Czy po rozwodzie były małżonek 
ma prawo mieszkać w mieszkaniu, 
należącym do swojego byłego mał-
żonka? 

Jedną z  kwestii wymagających 
ustalenia w sytuacji, gdy dwoje mał-
żonków decyduje się zakończyć 
związek małżeński poprzez rozwód, 
jest kwestia korzystania z  miesz-
kania przez dotychczasowych współ-
małżonków. 

W niniejszym artykule przybliżymy 
sytuację, gdy mieszkanie zajmowane 
przez obu współmałżonków stanowi 
własność wyłącznie jednego z nich. 

Czy po orzeczeniu rozwodu przez 
sąd, współmałżonek niebędący wła-
ścicielem mieszkania ma prawo 
nadal w nim zamieszkiwać?

1. Korzystanie z mieszkania należą-
cego do jednego z małżonków 
w czasie trwania małżeństwa.

W czasie trwania małżeństwa kwe-
stię korzystania z mieszkania stano-
wiącego własność jednego 
z małżonków  reguluje treść art. 281 
KRO, który stanowi, że jeżeli prawo 
do mieszkania przysługuje jednemu 
małżonkowi, drugi małżonek jest 
uprawniony do korzystania z  tego 
mieszkania w  celu zaspokojenia po-
trzeb rodziny. Z  faktem zawarcia 
związku małżeńskiego związane jest 
prawo do korzystania z  mieszkania 
współmałżonka przez małżonka, 
który właścicielem mieszkania nie 
jest. 

Prawo to wygasa w momencie roz-
wiązania związku małżeńskiego.

2. Korzystanie z mieszkania należą-
cego do jednego z małżonków 
przez byłego małżonka po rozwo-
dzie.

W  razie rozwiązania małżeństwa 
przez rozwód sąd w wyroku rozwo-
dowym orzeka z  urzędu o  sposobie 
korzystania przez rozwiedzionych 
małżonków ze wspólnie zajmowa-
nego mieszkania. 

Sąd może wyjątkowo odstąpić od 
orzeczenia sposobu korzystania 
z mieszkania, m.in. gdy już wcześniej 
małżonkowie uzgodnili między 
sobą sposób korzystania z  miesz-

kania, a sąd uznał, że to uzgodnienie 
nie narusza usprawiedliwionych in-
teresów dzieci oraz tego z  mał-
żonków, któremu powierzono 
wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

Należy jednak mieć na uwadze, iż 
przyznane prawo do korzystania 
z mieszkania byłego małżonka ma je-
dynie charakter tymczasowy tzn. 
małżonek niebędący właścicielem 
mieszkania nie zyskuje tym samym 
żadnego tytułu prawnego do lokalu 
(jak np. prawa własności, nie zostaje 
również najemcą czy posiadaczem 
mieszkania). 

Uzyskuje on jedynie prawo do ko-
rzystania z  fizycznie wydzielonej 
części tego lokalu dopóki sam nie po-
dejmie decyzji o  opuszczeniu lokalu 
lub też nie zostanie z niego usunięty 
na skutek wydania względem jego 
osoby prawomocnego orzeczenia 
o eksmisji, w związku z zaistnieniem 
ustawowych przesłanek jej orze-
czenia.

Eksmisja byłego małżonka z miesz-
kania

Eksmisja byłego małżonka jest 
możliwa wyłącznie w  przypadku 
spełnienia ustawowych przesłanek 
do jej orzeczenia. W  innym przy-
padku jej orzeczenie nie jest możliwe, 
pomimo faktu, że były małżonek nie 
jest właścicielem przedmiotowego 
mieszkania. Przesłanki eksmisji by-
łego małżonka regulują niżej wska-
zane przepisy prawa. 

Przede wszystkim kwestię zastoso-
wania instytucji eksmisji reguluje art. 
58 § 2 KRO: „Jeżeli małżonkowie zaj-
mują wspólne mieszkanie, sąd w  wy-
roku rozwodowym orzeka także 
o  sposobie korzystania z  tego miesz-

kania przez czas wspólnego w  nim za-
mieszkiwania rozwiedzionych 
małżonków. W  wypadkach wyjątko-
wych, gdy jeden z  małżonków swym 
rażąco nagannym postępowaniem 
uniemożliwia wspólne zamieszki-
wanie, sąd może nakazać jego eksmisję 
na żądanie drugiego małżonka.” 

Kwestię interpretacji zawartych 
w  przytoczonym przepisie prze-
słanek do dokonania eksmisji w wy-
roku rozwodowym precyzyjnie 
wyjaśnia Sąd wskazując, że: „może on 
(art. 58 § 2 KRO) mieć zastosowanie 
wyjątkowo, wyłącznie wówczas, gdy 
jeden z  małżonków nie tylko postę-
puje w  sposób rażąco naganny 
wobec drugiego korzystającego ze 
wspólnego lokalu mieszkalnego, ale 
to zachowanie, zasługujące na jedno-
znacznie negatywną obiektywnie 
ocenę, wywołuje ściśle określony 
skutek. Skutek ten to zupełne wyklu-
czenie możliwości wykorzystywania 
mieszkania zgodnego z jego przezna-
czeniem, przez współmałżonka. Po-
między wykluczeniem tej możliwości 
po jego stronie a  sposobem zacho-
wania potencjalnie eksmitowanego 
musi istnieć adekwatny związek 
przyczynowy.” 

Przykładami rażąco nagannego za-
chowania mogą być m.in. stałe nad-
używanie przez małżonka alkoholu, 
wywoływanie awantur  lub dopusz-
czanie się aktów przemocy stano-
wiących  zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub spokoju drugiego mał-
żonka i  innych członków rodziny, 
w szczególności dzieci.

Jeżeli eksmisji nie orzeczono w wy-
roku rozwodowym, w wyniku braku 
spełnienia przesłanek do jej orze-
czenia lub wobec niezłożenia przez 
jednego z małżonków w treści pozwu 
wniosku o orzeczenie eksmisji w wy-
roku rozwodowym, małżonek, bę-
dący właścicielem mieszkania, może 
żądać eksmisji drugiego z nich z po-
wołaniem się na podstawy w ustawie 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów. 

 ■ AR

Czy mam prawo mieszkać w mieszkaniu 
należącym do byłego małżonka?

Premią i nagrodą,  
czyli jak docenić 
pracownika
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Patrz, co wkładasz do koszyka
Gatunki jadalne grzybów łatwo 

pomylić z bardzo podobnymi nieja-
dalnymi lub wręcz trującymi 
(często śmiertelnie!). By mieć pew-
ność, że wszystkie okazy, które tra-
fiły do naszego koszyka, są na 
pewno jadalne, podczas grzy-
bobrania powinniśmy się kierować 
kilkoma bardzo ważnymi zasadami. 

 � Ostrożność tak naprawdę 
powinien zachować każdy. 
Trzeba pamiętać, że wśród 
ofiar zatruć grzybami są rów-
nież ci najbardziej doświad-
czeni zbieracze.

 � Przede wszystkich zbie-
rajmy i jedzmy grzyby, co 
do których mamy absolutną 
pewność, że są gatunkami 
jadalnymi – a więc tylko te, 
które dobrze znamy.

 � W razie jakichkolwiek wątpli-
wości zapytajmy bardziej do-
świadczonych grzybiarzy lub 
zgłośmy się do stacji sani-
tarno-epidemiologicznej po 
indywidualną, bezpłatną po-
radę.

 � Jeżeli nasza wiedza o grzy-
bach jest niewielka, zbie-
rajmy tylko te okazy, które 
pod kapeluszem mają tzw. 
gąbkę.

 � Unikajmy gatunków z blasz-
kami - to właśnie wśród nich 
są gatunki śmiertelnie tru-
jące.

 � Nie zbierajmy zbyt mło-
dych grzybów. Nie mają one 
jeszcze wykształconych cech 
charakterystycznych dla swo-
jego gatunku i łatwo po-
mylić te jadalne z trującymi. 
Nie wrzucajmy do koszyka 

też grzybów zbyt starych. Te 
z kolei mogą być toksyczne.

 � Nie ufajmy także stwier-
dzeniu, że grzyby można roz-
różnić na podstawie smaku. 
Owszem niektóre z ga-
tunków trujących są gorzkie, 
cierpkie, ale na przykład mu-
chomor sromotnikowy - po-
tocznie zwany leśną śmiercią 
- ma słodki i przyjemny smak.

 � Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy 
znaleziony grzyb jest przy-
datny do spożycia, to lepiej 
pozostawić go w lesie.

Aby żaden trujący mieszkaniec 
lasu nie trafił na nasz talerz, do-
kładnie sprawdźmy, co wkładamy 
do koszyka. Wtedy z pewnością go-
dzinne spacery „łowieckie” przy-
niosą wymierne korzyści i duchowe 
i kulinarne.

Jesienne GRZYBOBRANIE

Przygotowanie grzybów  
do tarty:
Składniki na sos:

• 700 g grzybów leśnych
• 200 ml śmietany 18%
• jedna cebula
• 100 g masła
• przyprawy

Przygotowanie:
1. Grzyby umyj, oczyść i pokrój w paseczki.  

Pokrój cebulę w cienkie plastry.
2. Na patelni rozpuść 2 łyżki masła i podsmaż 

cebulę. Gdy się zrumieni, przełóż ją do 
osobnego naczynia.

3. Połóż na patelni więcej masła i grzyby.  
Duś około 15 minut, często mieszając.

4. Dodaj przyrumienioną cebulę oraz przyprawy. 
Duś jeszcze kilka minut.

5. Na koniec zalej grzyby śmietaną i zagotuj,  
ciągle mieszając.

6. Podawaj posypane natką pietruszki.

Gdy tarta będzie gotowa, wyłóż na nią grzyby 
i wstaw do piekarnika na jeszcze 20 minut. Przed 
podaniem, możesz posypać świeżym tymiankiem.

Jesień to idealna pora, aby ruszyć do lasu w poszukiwaniu grzy-
bów. Niektóre są jaskrawe – ich kolorowe kapelusze dają się 
zauważyć z daleka. Aby zobaczyć inne, musimy spokojnie przy-
siąść na ściółce i wolno wodzić wzrokiem po igłach, pniakach, 
gałązkach. Liczba zbieranych gatunków grzybów jadalnych 
w naszym kraju nie jest wcale zawrotna. Teoretycznie mamy ich 
kilkadziesiąt gatunków. W praktyce jednak ograniczamy się tyl-
ko do kilku. Jedynie nieliczni grzybiarze-znawcy lub po prostu 
eksperymentatorzy, zbierają więcej niż dziesięć gatunków.

Warto pamiętać, 
że owocniki grzybów to żyjące organizmy, które nawet po zerwaniu 
nadal rozwijają się i oddychają, wydzielając dwutlenek węgla 
i wodę. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe przechowywanie 
owoców grzybobrania. Najlepsze są szerokie, wiklinowe koszyki, 
a nie plastikowe wiadra, torby czy woreczki. Nawet najpiękniejsze 
owocniki szlachetnych gatunków grzybów mogą być przyczyną 
zatrucia, gdy przechowywane będą w foliowej torebce i ulegną 
zaparzeniu. Często wybieramy się na grzybobranie daleko od domu. 
W trakcie szybko postępujących procesów gnilnych wywołanych 
złym przechowywaniem grzybów wydzielają się toksyny, szkodliwe 
dla naszego zdrowia. Dlatego nawet powszechnie znane kurki czy 
podgrzybki mogą nam zaszkodzić, gdy je źle przechowamy. 

Przechowywanie
Grzyby swoją świeżość zachowują 
tak naprawdę tylko przez jeden dzień 
– powinny być przechowywane 
w niskiej temperaturze, dlatego 
najlepiej trzymać je w lodówce. 
Wszyscy grzybiarze wiedzą, że im 
większy grzyb, tym krótszy jego czas 
przechowywania. Najdłużej trwałość 
zachowują małe grzyby. Po 24 
godzinach jednak wszystkie grzyby 
należy odpowiednio przetworzyć. 

Grzyby można mrozić. 
W jaki sposób zrobić to 
prawidłowo? Najpierw należy je 
obmyć pod zimną wodą, 
a następnie sparzyć wrzątkiem, po 
wystudzeniu możemy schować je 
do zamrażalnika. Niektórzy zamiast 
parzyć, wolą je delikatnie 
obgotować. Ten sposób również 
jest dobry. 

Wartości odżywcze
Grzyby choć są pyszne, mają 
niewiele wartości 
odżywczych. Owocniki grzybów 
jadalnych w 80% składają się 
z wody, pozostałe 20% masy to 
w większości białka i trochę 
cukrów. Wszystkie grzyby, są 
produktem niskokalorycznym. 
Większość zawiera witaminy: A, B1, 
B2, C, D, PP i E oraz wiele soli 
mineralnych.

         
Niebywałe szczęście do znajdo-
wania dorodnych grzybów ma nasz 
czytelnik, pan Lesław Bednarczyk. 
Każdego roku wraz z rozpoczęciem 
sezonu odwiedza naszą redakcję, 
aby pochwalić się zdobytymi oka-
zami. - W tym roku na brak 
grzybów nie możemy narzekać. Sy-
nopotycy zapowiadają ciepłą je-
sień, więc miejmy nadzieje, że 
jeszcze się zdążymy nimi nacieszyć 
– podkreśla pan Lesław. 

Kaszotto z grzybami
Składniki:

• 300 g kaszy pęczak,
• 100 g świeżych grzybów,
• 2 łyżki masła,
• 150 ml białego  
wytrawnego wina,
• 1 l bulionu warzywnego,
• 100 g parmezanu,
• 2 ząbki czosnku,
• 1 cebula,
• natka pietruszki,
• sól i pieprz do smaku.

Tarta z grzybami 
Składniki na tartę:

• 250 g mąki pszennej
• 150 g zimnego masła
• szczypta soli
• 3 łyżki zimnej wody
• przyprawy według uznania

Przygotowanie tarty:
1. Mąkę przesiej przez sitko. Dodaj 

posiekane na drobne kawałki 
zimne masło oraz sól i wodę. 
Zagnieć szybko, aż uzyskasz 
jednolite ciasto.

2. Włóż do lodówki na 30 minut.
3. Po wyjęciu z lodówki, rozwałkuj 

ciasto na placek o grubości około 
3 mm.

4. Nasmaruj formę masłem i wylep 
ją ciastem tak, by pokrywało cały 
spód i boki.

5. Zrób widelcem dziurki w spodzie.
6. Rozgrzej piekarnik do 200°C 

i piecz przez 20 minut.

Sposób przygotowania:
1. W niedużym garnku 

podgrzej bulion warzywny - 
powinien być gorący, gdy 
będziesz dodawać go na 
patelnię.

2.  W dużej patelni rozgrzej łyżkę masła 
i zeszklij cebulę. Po 2 minutach dodaj 
przeciśnięty  
przez praskę czosnek.

3. Po minucie wrzuć całą kaszę i smaż,  
aż ziarenka staną się szkliste,  
czyli około 2 minuty.

4. Wlej pierwszą porcję bulionu - 200 ml. 
5. Zaczekaj, aż kasza wchłonie bulion 

i dodaj kolejną porcję. Po 3 porcjach 
bulionu, dorzuć oczyszczone  
i umyte grzyby.

6. Dodaj wino i zaczekaj aż całość zostanie 
„wypita” przez kaszę.

7. Na tym etapie powinny zostać ci jeszcze 
dwie porcje bulionu. Gdy już kasza 
wchłonie całość, zestaw patelnię z gazu 
i dodaj starty parmezan.

8. Wymieszaj i przełóż danie na talerze.
9. Kaszotto z grzybami podawaj posypane 

natką pietruszki lub świeżym 
tymiankiem.

 zdj. KG
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OPEL INSIGNIA  
2.0 D  
rok prod. 2018, kraj., I-wł, 
F-VAT

79.900 zł

MERCEDES GLC 220  
2.2 Diesel 2019, krajowy, 
I-wł., serwisowany, 
f-ra vat 23%

166.600 zł

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D,  rok prod. 2017, kraj., 
 I - wł. F-VAT 23%,  
serwisowany

59.900 zł

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

158.900 zł

AUDI A6 3.0 D,  
ROK PROD. 2014  
QUATRO S-TRONIK, KRAJ.,  
SERWISOWANY

98.900 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna + 
LPG, rok prod. 2017,  
krajowy, I-wł., 
serwisowany, f-VAT 23%

37.900 zł

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

63.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 zł

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

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

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

Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 10.900 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. 2014-2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT 23%  31-900 - 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	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 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	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy 7.900 zł Q	 SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003 4.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 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	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., f-VAT, 
serwisowany  56.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł

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

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

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

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  28.900 zł

Q	 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,I – wł.  35.900 zł

Q	 PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010  37.400 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	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy 7.900 zł

Q	 TOYOTA AURIS 1.33 benzyna, rok prod. 2014,  
kraj.,I – wł., serwis, F-VAT 34.900 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2004, krajowy 5.900 zł

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

Q	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

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

 5.900 złQ	 MERCEDES A 170 1.7 D, rok prod. 2001,

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

Ruch po jednej jezdni jeszcze w 2020 roku 
Termin realizacji całej autostrady A1 to 2022 rok. 

Będa po trzy pasy w  każdą stronę. Roboty prowa-
dzone są w istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1, co 
stanowi dodatkowe utrudnienie zarówno dla budują-
cych, jak i dla kierowców. - Postanowiliśmy jednak za-
wiesić sobie poprzeczkę wysoko i  chcemy, aby do 
końca tego roku kierowcy mogli skorzystać już 
z  pierwszej  nowej jezdni. Na zasadach tymczasowej 
organizacji ruchu wykorzystamy trzy pasy ruchu oraz 
pas awaryjny i udostępnimy kierowcom po dwa pasy 
ruchu w obu kierunkach. To ambitny plan, ale w przy-
padku autostrady A1 i  obwodnicy Częstochowy już 
pokazaliśmy, że takie trudne założenia potrafimy re-
alizować – zaznaczają drogowcy. 

Województwo śląskie
Budowa A1 w woj. śląskim idzie pełną parą. Budo-

wany jest odcinek E autostrady, na odcinku F trwa 
budowa oświetlenia, prowadzona jest procedura 
przetargowa na dokończenie budowy wiaduktu 
w  ciągu A1 w  rejonie węzła Częstochowa Północ 
oraz na budowę Miejsc Obsługi Podróżnych oraz 
Obwodu Utrzymania Autostrady.  

A1 granica województw łódzkiego i śląskiego 
- węzeł Częstochowa Północ  

Za nami dwa lata intensywnych prac przy budowie 
tego 17-kilometrowego odcinka autostrady A1.  We 
wrześniu  wykonawca zakończył układanie na-
wierzchni z betonu cementowego na trasie głównej 
pierwszej jezdni. W IV kwartale nastąpi zmiana cza-
sowej organizacji ruchu i na nową nawierzchnię z be-
tonu cementowego zostanie przeniesiony ruch 
z DK1. Taka zmiana organizacji ruchu pozwoli na roz-
poczęcie prac rozbiórkowych starej jezdni DK1 

i  przystąpienie do robót ziemnych na drugiej jezdni 
autostrady A1.  

W  zakresie robót drogowych wykonywano rów-
nież nawierzchnię bitumiczną na obiektach i  dojaz-
dach do obiektów mostowych w  ciągu nowo 
budowanej jezdni. Trwają także prace wykończe-
niowe związane m.in. z  wykonaniem odwodniania 
jezdni, zabezpieczenia  skarp  oraz wykonywane są 
roboty fundamentowe pod słupy ekranów akustycz-
nych, montaż słupów, montaż barier ochronnych 
oraz humusowanie skarp. Prowadzone są także 
prace na wszystkich obiektach inżynierskich. 

A1 węzeł Częstochowa Północ 
- węzeł Częstochowa Blachownia  

Pod koniec sierpnia zakończono prace umożliwia-
jące podniesienie prędkości na odcinku Często-
chowa Blachownia – Częstochowa Jasna Góra.

Ponadto trwa budowa oświetlenia na węzłach Czę-
stochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra i Często-
chowa Blachownia oraz w  rejonach Miejsc Obsługi 
Podróżnych Wierzchowisko i Gorzelanka - roboty te 
będą realizowane do końca roku.   

Do  zrealizowania na tym odcinku pozostaną prace 
wykończeniowe na węzłach Częstochowa Bla-
chownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa 
Północ. Wykonane zostaną również roboty meliora-
cyjne, prace wykończeniowe w asortymentach robót 
drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni, 
a także wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.  

Po wybudowaniu wszystkich  jej  odcinków A1 bę-
dzie miała 564  km długości i  połączy porty Trój-
miasta z  granicą  Polski i  Republiki Czeskiej 
w Gorzyczkach. Autostrada A1 jest częścią VI paneu-
ropejskiego korytarza transportowego oraz między-
narodowej trasy E75. Pokrywa się także 
z historycznym przebiegiem szlaku bursztynowego. 

 ■ Katarzyna Gwara

Jeszcze w tym roku

Autostrada A1 w całości przejezdna?
 Qcd. ze str. 1
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MOTORYZACYJNE

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

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

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , mo-
torower z lat 50-tych , 60-tych , 
70-tych zapomniany , zastały w ga-
rażu 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 działalność 
gospodarczą, 1 zł za metr kwadra-
towy, na terenie Częstochowy, 
mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, 
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 
503 002 462

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

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamiesz-
kanie, najem krótkoterminowy, ul. 
Dąbrowskiego 41,   
tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 
z użytkową piwnicą. Ul. Kościuszki. 
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 wykoń-
czenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa (dziel-

nica: Północ) cena: 312 000,00 pln 
powierzchnia: 61,00 m² ; tel. 
502583667

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

 Q  Mieszkanie - Częstochowa (dziel-
nica: Parkitka) cena: 269 500,00 pln 
powierzchnia: 49,00 m², stan deve-
loperski;  
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 - Częstocho-
wa (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 Centrum 
(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 

 Q ZMIENIĘ mieszkanie kwaterunko-
we (Trzech Wieszczy) 3 pokoje z 
kuchnią 49,2 m2 parter na dwa (2) 
odrebne mieszkania, po pokoju z 

kuchnią w blokach kwaterunko-
wych. Tel.  504 563 612

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 mar-
murowym blatem. Sygnowany, 
perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

 Q Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki 
- 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 Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygod-
ny, rama w kolorze drewna brzo-
zowego i przyjemna bawełniana 
tapicerka w kolorze kremowym z 
pokrowcem. Cena 100zł- do 
uzgodnienia. tel. 504 563 612

 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, biała. 
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 przemysłową, 
marki „minerva” - stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji. Tel. 603 
521 686

 Q Meble młodzieżowe „norweskie” w 
dobrym stanie. Szafa, regał z 4 
półkami, szafka z 3 szufladami, nad 
szafką z szufladami jest regał z 2 
półkami, biurko nad biurkiem pół-
ka, stolik nocny, stolik pod kompu-

ter. Częstochowa,  
tel. 508 747 290

 Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna dm-
pa-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,  
tel. 790 819 855

 Q Sofa - mało używana,rozkładana. 
Szara, dół czarny.Szerokość 90 cm, 
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik 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. – Używaną 
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 pry-
watna)

PRZYJMĘ
 Q Stare telefony komórkowe, stare 
klucze, krzyżyki i medaliki, stare mo-
nety, 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 Opera-
tor produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Pracownik gospodarczy, złota 
rączka. Zatrudnimy doświadczone-
go pana do prac fizycznych w fir-
mie produkcyjnej oraz do pielęgna-
cji ogrodu i warzywniaka. Wyma-
gana umiejętność korzystania 
z różnych narzędzi. Główne obo-
wiązki to drobne naprawy, dbanie 
o czystość i porządek na terenie fir-

my, pomoc przy maszynach na 
hali produkcyjnej. Kontakt tel. w go-
dzinach 9-16 pod numerem 783 
783 387 .

 Q Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza 
tel. 601 505 520

SZUKAM PRACY

 Q Podejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp.  Tel. 536 512 396

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

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

 Q Kobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczo-
ne towarzyskie, tel. 517 309 982

 Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy,  
tel. 508 554 652

USŁUGI
 Q Flash gsm profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych orz nawiga-
cji 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 pomieszczeń 
mieszkalnych i lokali  
– Częstochowa i okolice  
tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjonal-
nie, czysto, dokładnie, każdych po-
mieszczeń wewnątrz - Częstocho-
wa i okolice do  
30 km - tel. 663 545 775

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

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

 Q Polerowanie reflektorów, blachar-
stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
trojanowski. Częstochowa, ul. Wa-
zów 62a. Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE
 Q Pan (mówiący tylko po francusku), 
wdowiec, szuka Pani (najlepiej 
zgrabnej, do 65 lat) - towarzyszki 
mówiącej po francusku oraz po 
polsku do towarzystwa na co dzień: 
spacery, sport, restauracje.  
Poraj/Częstochowa, tel. 504 568 171

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

 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
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Eco-Team AZS Stoelzle

Świetne otwarcie sezonu
Szczakiele 2020

Madsen i Miśkowiak nominowani

Opracowanie: Paula Nogaj

II liga

Skra Częstochowa vs. Stal Rzeszów
W niedzielę 4 października o  
godz. 15.00 Skra Częstochowa 
zmierzy się w Rzeszowie w tamtej-
szą Stalą. Mecz ten będzie niewąt-
pliwie hitem w drugiej lidze. 

- Jeśli uda nam się wygrać na Pod-
karpaciu po siedmiu kolejkach już na 
pewno będziemy na pierwszym 
miejscu bez względu na inne wyniki. 
Mecz będzie można na żywo obej-
rzeć w  TVP Sport – poinformował 
klub. Skra Częstochowa wygrała 
w  środę z  Chojniczanką Chojnice 
i  przez chwilę była nawet liderem 
drugoligowej tabeli, jednak osta-
tecznie lepszym bilansem bramek 
wyprzedził ją najbliższy rywal – Stal 
Rzeszów. Częstochowska drużyna 
po 6. kolejce ma na swoim koncie 13 
punktów.

- Nie ukrywam, że jesteśmy zado-
woleni z tego dorobku, ale – jak za-
wsze podkreślam – trzeba pracować 
dalej, bo piłka jest taką troszkę 
wredną dyscypliną, że jak się czło-

wiek za bardzo cieszy to gdzieś tam 
później dostanie po uszach. Dzisiaj 
dwie różne połowy naszego ze-
społu. Jedna trochę bojaźliwa – nie 
wiem, czy jeszcze skutki meczu z By-
towem chłopcy mieli w nogach, ale 
druga połowa była już zdecydo-
wanie pod naszego dyktando. Mie-
liśmy więcej posiadania piłki, na 
czym zawsze mi bardzo zależy. 
Stworzyliśmy sobie dwie dogodne 
sytuacje. Jedną wykorzystaliśmy i to 

my dzisiaj cieszymy się z  trzech 
punktów. Chciałbym dodać, że Choj-
niczanka jest to jeden z lepszych ze-
społów, z  którymi się zmierzyliśmy 
do tej pory – grający fajnie piłką, ma-
jący bardzo fajnych zawodników 
i  szczere gratulacje za to. Życzę im 
powodzenia w  dalszych meczach, 
a nam życzę, żebyśmy dalej mieli tę 
passę – skomentował po meczu 
z Chojniczanką Chojnice trener Skry 
- Marek Gołębiewski.

Zawodnicy Eltrox Włókniarza Czę-
stochowa – Leon Madsen oraz Ja-
kub Miśkowiak zostali nominowa-
ni do „Szczakieli 2020” – nagród 
PGE Ekstraligi. Głosowanie na 
kandydatów trwa od 27 września 
do 11 października. 

Kibice mogą zadecydować o  tym, 
kto wygra w  poszczególnej kate-
gorii. Jest ich pięć: Niespodzianka 
Sezonu, Najlepszy Junior Sezonu, 
Najlepszy Trener/Menadżer Se-
zonu, Najlepszy Zagraniczny Za-
wodnik Sezonu oraz Najlepszy 
Polski Zawodnik Sezonu. Wśród no-
minowanych zawodników są repre-
zentanci Eltrox Włókniarza 

Częstochowa – Leon Madsen 
i Jakub Miśkowiak. Aby zagłosować 
na swojego kandydata w danej kate-
gorii należy zrobić to za pomocą ofi-
cjalnej aplikacji mobilnej PGE 
Ekstraligi lub na stronie interne-
towej: speedwayekstraliga.pl. Po-
niżej przedstawiamy wszystkich 
nominowanych:

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa vs Wisła Płock
Już w najbliższy piątek 2 paź-
dziernika Raków Częstochowa 
zmierzy się na GIEKSA Arenie 
w Bełchatowie z Wisłą Płock 
w ramach 6. kolejki PKO Ekstra-
klasy. Początek spotkania zapla-
nowano na godz. 18:00.

Eco-Team AZS Stoelzle kapitalnie 
rozpoczął sezon, pokonując Aka-
demię Talentów Jastrzębskiego 
Węgla i zdobywając komplet 
punktów. Inauguracyjny mecz roz-
grywany był w Hali Polonia. Czę-
stochowska drużyna pokonała ry-
wali 3:1. 

- Fajnie zaczęliśmy to spotkanie, 
zdominowaliśmy zespół z  Ja-
strzębia i wydaje mi się, że przez to 
zbyt pewnie poczuliśmy się na bo-
isku. Musimy poprawić naszą kon-
centrację, która musi być przez cały 
set i  cały mecz. Cieszy nas jednak 
wygrana na inaugurację i z optymi-
zmem możemy patrzeć w  przy-
szłość - podsumował niedzielny 
mecz środkowy AZS-u, Damian 
Zygmunt. Eco-Team AZS Stoelzle 
rozpoczął niedzielne spotkanie 
z  wysokiego “C”. Od początku na-
rzucali przeciwnikom swój styl gry, 
prezentując solidną zagrywkę. Prze-

waga punktowa systematycznie 
wzrastała na korzyść AZS-u. 
W pewnym momencie wynosiła aż 
10 punktów. Ostatecznie często-
chowska drużyna triumfowała 
25:19 w pierwszym secie. Drugi set 
z kolei rozpoczął się nieco lepiej dla 
jastrzębian, którzy poprawili sku-
teczność w  ataku, a  także kilku-
krotnie zaskoczyli Eco-Team AZS 
Stoelzle swoją zagrywką. Akademia 
Talentów trzypunktową przewagą 
odniosła wygraną i  doprowadziła 
do wyrównania. W odpowiedzi go-
spodarze pokazali, na co ich stać. 
Najbardziej emocjonująca okazała 
się ostatnia partia meczu, ponieważ 
wynik oscylował cały czas w okolicy 
remisu. Gra toczyła się punkt za 
punkt. W  decydującym momencie 
częstochowska drużyna postawiła 
na swoim i wygrała 25:21. 

Eco-Team AZS Stoelzle Często-
chowa vs. AT Jastrzębski Węgiel 3:1 
(25:19, 22:25, 25:19, 25:21)

Rozegrane zostały już dwie kolejki 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Pięć 
drużyn może pochwalić się kom-
pletem punktów – są to aktualni 
mistrzostwie ZC Michaś, ZIB Koral 
Kłobuck, Jagiellończycy, Auto-Dar/
Budmix oraz Exact Systems Klub 
54 Jędryka. 

- Początek sezonu nie przyniósł jak 
dotąd niespodzianek i  zaskakują-
cych wyników. Cieszyć może za to 
wysoka skuteczność jaką prezen-
tują praktycznie wszystkie drużyny. 
Jak dotąd żadne ze spotkań nie za-
kończyło się też podziałem punktów 
– komentuje Marcin Mazik, kie-
rownik ds. sportu i  rekreacji Miej-
skiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Częstochowie i dodaje -  Z najbliż-
szych spotkań najciekawiej zapo-
wiada się dzisiejszy pojedynek 
Jagiellończyków z Auto-Darem/Bu-
dmix i środowy mecz Perły z ZIB-em 
Koral. Jak zawsze zapraszamy na 

Miejski Stadion Piłkarski „Raków” 
do oglądania spotkań „na żywo” oraz 
na późniejsze z nich relacje na naszej 
stronie www.mosir.pl. 

Terminy najbliższych spotkań:
• 2.10
• godz. 19.45 ZC Michaś - ZF Group
• godz. 21.00 Jagiellończycy – Marex  

(XI kolejka)

Wyniki ostatnich spotkań:
• Amator/CNC - OBI Zwd     0:8
• Kozi i Przyjaciele - Exact Systems Klub 

54 Jędryka     2:11
• ZF Group - ZIB Koral Kłobuck     0:2
• Jagiellończycy - Perła     2:0
• OBI Zwd - ZIB Koral Kłobuck     2:8
• Marex – Auto-Dar/Budmix      3:5
• Jagiellończycy - Amator/CNC    4:3
• ZC Michaś - Kozi i Przyjaciele     7:1
• Perła - ZF Group     6:1
• ZIB Koral Kłobuck – Auto-Dar/Budmix   

spotkanie przełożone
• Exact Systems Klub 54 Jędryka – 

Marex     8:0

ALPN

Początek sezonu  
bez niespodzianek

1. Niespodzianka Sezonu
• Jack Holder (MOJE BERMUDY STAL Gorzów)
• Robert Lambert (PGG ROW Rybnik)
• Jaimon Lidsey (FOGO UNIA Leszno)
• Anders Thomsen  
(MOJE BERMUDY STAL Gorzów)
• Matej Zagar (MOTOR Lublin)

2. Najlepszy Junior Sezonu
• Gleb Chugunov (BETARD SPARTA Wrocław)
• Rafał Karczmarz (MOJE BERMUDY STAL Gorzów)
• Norbert Krakowiak  
(RM SOLAR FALUBAZ Zielona Góra)
• Dominik Kubera (FOGO UNIA Leszno)
• Jakub Miśkowiak  
(ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa)

3. Najlepszy Trener/Menedżer Sezonu
• Piotr Baron (FOGO UNIA Leszno)
• Stanisław Chomski  
(MOJE BERMUDY STAL Gorzów)

• Dariusz Śledź (BETARD SPARTA Wrocław)
• Jacek Ziółkowski (MOTOR Lublin)
• Piotr Żyto (RM SOLAR FALUBAZ Zielona Góra)

4. Najlepszy Zagraniczny Zawodnik Sezonu
• Artem Laguta (MRGARDEN GKM Grudziądz)
• Leon Madsen (ELTROX WŁÓKNIARZ Często-
chowa)
• Emil Sayfutdinov (FOGO UNIA Leszno)
• Martin Vaculik (RM SOLAR FALUBAZ Zielona 
Góra)
• Tai Woffinden (BETARD SPARTA Wrocław)

5. Najlepszy Polski Zawodnik Sezonu
• Patryk Dudek  
(RM SOLAR FALUBAZ Zielona Góra)
• Maciej Janowski (BETARD SPARTA Wrocław)
• Piotr Pawlicki (FOGO UNIA Leszno)
• Bartosz Smektała (FOGO UNIA Leszno)
• Bartosz Zmarzlik  
(MOJE BERMUDY STAL Gorzów)

 fot. Natalia Grabarczyk

W  poprzednim spotkaniu pod-
opieczni trenera Marka Papszuna 
zremisowali z  Cracovią 2:2. Nie-
wiele brakowało, aby Czerwono-
-niebiescy wrócili z  kompletem 
punktów do Częstochowy, jednak 
w  ostatniej minucie meczu Ivan 
Fiolić wyrównał wynik. Bramki dla 
Rakowa zdobyli w  11. minucie 

Tomas Petrasek i  w  15. minucie 
David Tijanić. Po 5. kolejce często-
chowska drużyna wciąż pozostaje 
na wysokim 2. miejscu w tabeli z ilo-
ścią 10 punktów, podczas gdy piąt-
kowy rywal Rakowa znajduje się na 
9 miejscu, mając na swoim koncie 5 
punktów. 
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