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Osoby powyżej 80. i 70. roku ży-
cia – rejestracja na szczepienia

15 stycznia ruszyła rejestracja na 
szczepienia dla seniorów, którzy 
skończyli 80 lat. Potrwa do 21 
stycznia. Osoby, które skończyły 70 
lat będą mogły rejestrować się na 
szczepienia od 22 stycznia. Tym 

samym wchodzimy w  kolejny etap 
Narodowego Programu Szczepień. – 
Zdecydowaliśmy się na taki podział 
seniorów, bo Rada Medyczna zwró-
ciła uwagę, że osoby 80+ powinny 
mieć pewien przywilej wyboru naj-
szybszych terminów, ponieważ są naj-
bardziej narażone – zauważył szef 
KRPM Michał Dworczyk. 25 stycznia 

2021 r. rozpoczną się szczepienia za-
rejestrowanych seniorów.

Szczepienia pensjonariuszy 
Domów Pomocy Społecznej

18 stycznia rozpoczną się szcze-
pienia pensjonariuszy Domów Po-
mocy Społecznej. Do tej pory chęć 
zaszczepienia się zadeklarowało ok. 
70 proc. mieszkańców DPS. – Liczba 
chętnych osób bardzo nas cieszy. To 
jest ponad 70 tys. osób, które w czasie 
od 18 do 22 stycznia, będą zaszcze-
pione – poinformowała minister ro-
dziny i  polityki społecznej Marlena 
Maląg. Mieszkańcy DPS będą za-
szczepieni w  miejscach, w  których 
przebywają, za pomocą mobilnych 
punktów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę 
informacji z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2020 
r. przez płatników składek na indywidualny numer 
rachunku składkowego (NRS). Przedsiębiorcy dowiedzą 
się, jak wyglądały rozliczenia ich firm z ZUS i jakie jest 
saldo na ich koncie na koniec 2020 r. W tym roku 
informacje zostaną udostępnione przede wszystkim na 
Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).  Qs.2

Zima wreszcie dała o sobie znać. Zasypana śniegiem 
okolica i oszronione gałęzie drzew wyglądają 
niesamowicie, często wręcz magicznie. Dla wielu jednak 
oznaczona ona dodatkowe obowiązki. Kierowcy muszą 
pamiętać, aby przed wyruszeniem w podróż dokładnie 
odśnieżyć samochód. W przeciwnym przypadku 
narażają się na mandat.

Kierowco  
Masz nieodśnieżony samochód? 
Narażasz się na mandat!

 Qs.12

 Qs.3

Szczepienia przeciw COVID-19

Rusza rejestracja dla 
seniorów 80+ 

Rozmawiamy z dyrektorem WSS w Częstochowie

200 mln zł dla szpitala 
na Parkitce
W całym kraju trwają szczepienia przeciw Covid-19. Są one realizowane 
również w Częstochowie. Pierwsze dawki otrzymują osoby z grupy 0, 
czyli między innymi pracownicy sektora ochrony zdrowia, a także per-
sonel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych. Jak 
wygląda sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Często-
chowie? Ile szczepionek już podano? Ile mamy zajętych łóżek 
covidowych? Ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na inwestycje? 
Na te i wiele innych pytań odpowiada Zbigniew Bajkowski, dyrektor 
placówki.  

Wchodzimy w kolejny etap szczepień przeciw COVID-19. 15 
stycznia ruszyła rejestracja dla seniorów, którzy skończyli 
80 lat. Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby 
powyżej 70. roku życia. 25 stycznia natomiast ruszą szcze-
pienia dla zarejestrowanych. Później szczepionka ma być 
udostępniania kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. 
Chęć zaszczepienia można zgłosić poprzez krótki formu-
larz online. Dzięki temu otrzymamy informacje, gdy ruszy 
rejestracja na konkretny termin dla poszczególnych grup.

 Qs.3

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długo-
sza w Częstochowie chciałby uruchomić kierunek lekarski. 
Uczelni udało się zgromadzić liczną kadrę specjalistów, 
którzy zajmą się kształceniem i badaniami naukowymi 
w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Ogłoszony 
został też konkurs na stworzenie koncepcji architektonicz-
nej budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych 
i Nauk o Zdrowiu.

Uczelnia czeka na propozycje

Kierunek lekarski na UJD: jak 
może wyglądać siedziba?

Informacje o stanie konta

ZUS wysyła do przedsiębiorców 
rozliczenia e-składki

 Qs.5

TESTUJEMY SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY

Volkswagen ID.3 

 Qs.13
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Uwaga

Rozpoznajesz te 
przedmioty? Zgłoś się!

Rower 1 - ldz. 7649/20; 
kontakt telefoniczny z prowa-
dzącym sprawę asp. Sebastian 
Kaczmarzyk pod numerem 
telefonu: 508 036 507 

Rowery tęcza i niebieski - ldz. - 
8223/19;  
kontakt telefoniczny 
z prowadzącym sprawę 
asp.szt. Michał Górski pod 
numerem 
telefonu :  508 036 575

Kluczyk/karta samochodowa 
Dacia - ldz. 5413/20; 
 kontakt telefoniczny z prowa-
dzącym sprawę 
asp.szt. Sławomir Zwolski pod nu-
merem telefonu:

 508 036 577

Torebka damska skórzana - ldz. 
8946/20; kontakt telefoniczny 
z prowadzącym sprawę asp.szt. 
Sławomir Zwolski pod numerem 
telefonu: 508 036 577 

Dziękujemy za pomoc w  usta-
leniu  właścicieli  tych  przed-
miotów!

Częstochowscy policjanci poszukują właścicieli, do których należą po-
niższe przedmioty. W przypadku rozpoznania przez jakąkolwiek osobę 
prezentowanych rzeczy należy skontaktować się z funkcjonariuszami 
prowadzącymi sprawy. Rzeczy są do odbioru w Komisariacie Policji IV 
w Częstochowie (ul. Kopernika 38).

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasza Praca” w Częstochowie

Ogłasza

 PRZETARG  OFERTOWY  NA  PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA  
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU  MIESZKALNEGO

Mieszkanie nr 41 w budynku przy ul. Nałkowskiej 16 w Częstochowie, usytuowane na III piętrze
 –  1 pokój z kuchnią o pow. użytkowej 29,45 m2;

cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 111 000 zł 
wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi –  5 500 zł;

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889
tytułem: wpłata wadium na przetarg 03 lutego 2021 roku – Nałkowskiej 16 m 41

Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

Oferty z dopiskiem „Oferta Przetargowa” ul. Nałkowskiej 16 m 41, należy składać 
do dnia 02.02.2021 roku na adres:

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ul. Okólna 113a 
42-218 Częstochowa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lutego 2021 roku

Wykaz opłat za użytkowanie lokalu :
• Eksploatacja dla osób będących członkami Spółdzielni 2,73 zł/m2 p.u.;
• Eksploatacja dla osób nie będących członkami Spółdzielni 3,04 zł/m2 p. u.;
• Energia elektryczna (administracyjna) 0,10 zł/m2 p. u;
• Odpis na fundusz remontowy 1,99 zł/m2 p. u.;
• Opłata za konserwację domofonu 2,60 zł/lokal;
• Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 0,11 zł/m2 p. u;
• Centralne ogrzewanie 3,51 zł/m2 p. u.;
• Opłata za wodę i ścieki wg. wskazań wodomierza, zgodnie z obowiązującymi stawkami za 1 m3;
• Opłata za obsługę wodomierza 3,12 miesięcznie
• Opłata za gospodarowanie odpadami – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Częstochowy.

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145. 
Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni   

www.csmnp.com.pl  
w dziale aktualności – ogłoszenie o przetargu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Zdjęcia lokalu będą udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni  

www.csmnp.com.pl 
w dziale aktualności.

Opracowanie: Katarzyna Gwara

Informacje o stanie konta

ZUS wysyła do przedsiębiorców 
rozliczenia e-składki

Użytkowanie wieczyste

Można ubiegać się 
o bonifikaty
Częstochowski magistrat przypo-
mina o możliwości ubiegania się 
o bonifikatę w wysokości 60% od 
opłaty rocznej przekształceniowej 
dla gruntów, które przed prze-
kształceniem prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, 
stanowiły własność miasta.

Uprawnione do uzyskania bonifi-
katy są osoby gospodarujące na nie-
ruchomości przekształconej, 
których dochód na członka gospo-
darstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego wynagrodzenia 
ogłaszanego przez prezesa GUS, 
w  roku poprzedzającym rok, za 
który opłata ma być wniesiona. 
Wniosek o bonifikatę wraz z wyma-
ganymi dokumentami potwierdza-
jącymi dochód należy złożyć 
w nieprzekraczalnym terminie do 1 
marca 2021 r. Jeśli do tego czasu nie 
będziemy dysponować odpowied-
nimi dokumentami potwierdzają-
cymi osiągnięte dochody, można go 

uzupełnić w późniejszym terminie. 
Jednak, co istotne, wnioski zło-

żone po 1 marca nie będą mogły zo-
stać pozytywnie załatwione. 
W  odniesieniu do nieruchomości, 
które pozostały w  użytkowaniu 
wieczystym, można ubiegać się 
o  bonifikatę od opłaty rocznej 
w wysokości 50%.

Szczegółowe informacje doty-
czące dokumentów koniecznych do 
złożenia z  wnioskiem są wymie-
nione we wzorach wniosków do-
stępnych w  Urzędzie Miasta 
Częstochowy, ul. Jerzego Waszyng-
tona 5 oraz w  Poradniku Intere-
santa na stronie magistratu. 

Informacje o  saldzie i  rozli-
czeniu wpłat otrzyma kilka mln 
płatników. - Przedsiębiorca 
dowie się, czy na jego koncie 
w  ZUS jest nadpłata, czy niedo-
płata, czy też konto jest rozli-
czone na zero. W  informacji 
będzie podana łączna kwota 
wpłat przekazanych w  ubiegłym 
roku oraz wskażemy, jakie należ-
ności zostały rozliczone tymi 
wpłatami - mówi Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa ślą-
skiego. 

Płatnicy spłacający zadłużenie 
w układzie ratalnym zostaną po-
informowani, jaka kwota pozo-
stała im jeszcze do spłaty.

ZUS przypomina, że niedopłata 
na koncie płatnika składek może 
zostać rozłożona na raty. W  tym 
celu najlepiej skontaktować się 
z  doradcami ds. ulg i  umorzeń 
w ZUS, którzy przedstawią najko-
rzystniejsze warunki spłaty za-
dłużenia. Doradcy pomogą także 
w  wypełnieniu wniosku i  skom-

pletowaniu niezbędnych doku-
mentów. Numery telefonów 
kontaktowych do doradców są 
dostępne na naszej stronie inter-
netowej www.zus.pl.

- Niewielkie niedopłaty można 
spłacić poprzez powiększenie 
wpłat na rozliczenie składek 
wpłacanych w  najbliższym ter-
minie. Prosimy o   sprawdzenie, 
czy od zaległości należne są od-
setki za zwłokę. Odsetki mogą zo-
stać obliczone za pomocą 
kalkulatora, który jest udostęp-
niony również na naszej stronie 
internetowej - tłumaczy rzecz-
niczka.

Natomiast nadpłatę należy 
uwzględnić poprzez  pomniej-
szenie kwoty składek wpłaca-
nych w najbliższym terminie albo 
można wystąpić z  wnioskiem 
o  jej zwrot, przy wyższych kwo-
tach. ZUS nadpłatę zwróci na 
numer rachunku bankowego, 
który jest zapisany na koncie 
płatnika.

Zwolnienie ze składek - 
informacja na PUE

ZUS zwraca uwagę, że wnioski 
o zwolnienie z opłacania składek na 
podstawie Tarczy Antykryzysowej 
6.0 można składać od 30 grudnia 
2020 r., a  efekt zwolnienia będzie 
widoczny na kontach płatników po 
rozpatrzeniu wniosku (tj. w 2021 r.). 
Oznacza to, że przekazywana teraz 
informacja o  saldzie konta nie bę-
dzie uwzględniała tego zwolnienia, 
gdyż informacja prezentuje stan 
konta na 31 grudnia 2020 r.  W tej 
sytuacji przedsiębiorcy spełniający 
warunki do zwolnienia, którzy nie 
opłacili składek za listopad 2020 r. 
w  informacji mogą widzieć kwotę 
zadłużenia za ten miesiąc. Sprawy te 
będą wyjaśniane.

Jeżeli składki zostały opłacone 
za miesiące, za które nastąpi zwol-
nienie, po umorzeniu należności, 
kwota nadpłaty będzie widoczna 
na koncie płatnika składek na PUE 
ZUS.

fot. pixabay.com
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Szczepienia przeciw COVID-19

Rusza rejestracja dla 
seniorów 80+

Opracowanie: Katarzyna Gwara

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasza Praca” w Częstochowie

Ogłasza

 PRZETARG  OFERTOWY  NA  PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA  
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU  MIESZKALNEGO

Mieszkanie nr 6 w budynku przy ul. Romera 13 w Częstochowie, usytuowane na parterze
– 2 pokoje z kuchnią o pow. użytkowej 50,90 m2;

cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 202 600 zł 
wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi –  10 130 zł;

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.
Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889

tytułem: wpłata wadium na przetarg 03 lutego 2021 roku – Romera 13 m 6

Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

Oferty z dopiskiem „Oferta Przetargowa” ul. Romera 13 m 6, należy składać 
do dnia 02.02.2021 roku na adres:

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ul. Okólna 113a 
42-218 Częstochowa

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lutego 2021 roku

Wykaz opłat za użytkowanie lokalu :
• Eksploatacja dla osób będących członkami Spółdzielni 2,73 zł/m2 p.u.;
• Eksploatacja dla osób nie będących członkami Spółdzielni 3,04 zł/m2 p. u.;
• Energia elektryczna (administracyjna) 0,10 zł/m2 p. u;
• Odpis na fundusz remontowy 1,99 zł/m2 p. u.;
• Opłata za konserwację domofonu 2,60 zł/lokal;
• Opłata przekształceniowa za grunt 0,11 zł/m2 p. u;
• Centralne ogrzewanie 3,51 zł/m2 p. u.;
• Opłata za wodę i ścieki wg. wskazań wodomierza, zgodnie z obowiązującymi stawkami za 1 m3;
• Opłata za obsługę wodomierza 3,12 miesięcznie
• Opłata za gospodarowanie odpadami – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Częstochowy.

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145. 
Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni   

www.csmnp.com.pl  
w dziale aktualności – ogłoszenie o przetargu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Zdjęcia lokalu są udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni   

www.csmnp.com.pl 
w dziale aktualności.

 Qcd. ze str. 1

Transport pacjentów na 
szczepienia

Osoby, które będą chciały zaszczepić 
się przeciw COVID-19, ale mają trud-
ność z dotarciem do punktu szczepień, 
będą mogły skorzystać ze specjalnie 
zorganizowanego transportu.

Co z pozostałymi grupami?

15 stycznia uruchomiony został 
formularz zgłoszenia chęci szcze-
pienia dla wszystkich osób powyżej 
18 roku życia. Jest on dostępny na 
stronie www.gov.pl/szczepimysie

Jeśli wypełnimy formularz, dosta-
niemy mejla z  informacją o  wysta-
wieniu e-skierowania na szczepienie, 
gdy ruszy rejestracja dla naszej grupy 
wiekowej lub zawodowej. Dzięki 
temu będziemy mogli zarejestrować 
się na konkretny termin.

Pamiętajmy jednak, że zgłoszenie 
to nie to samo, co rejestracja. Reje-
stracja na konkretny termin będzie 
możliwa po tym, jak ruszą szcze-
pienia dla naszej grupy wiekowej 
lub zawodowej!

Sam proces rejestracji jest szybki 
i  łatwy. Wybieramy dokładny 

termin oraz miejsce szczepienia. 
Na podany numer telefonu otrzy-
mamy smsa z  potwierdzeniem 
umówienia wizyty na szczepienie. 
Do rejestracji nie musimy mieć żad-
nych dodatkowych dokumentów – 
wystarczy nr PESEL.

Zarejestrować można się:

- Przez telefon – dzwoniąc na 
bezpłatną i  całodobową info-
linię 989

Do zapisu wystarczy numer 
PESEL oraz numer telefonu komór-
kowego. Na podany numer otrzy-
mamy smsa z  potwierdzeniem 
umówienia wizyty na szczepienie. 
W  ten sposób możemy zareje-
strować swoich dziadków lub ro-
dziców. Podczas rejestracji 
konsultant pomoże znaleźć do-
godny termin oraz miejsce naj-
bliższe naszemu zamieszkaniu.

- Online poprzez e-Rejestrację na 
pacjent.gov.pl

Aby skorzystać z e-Rejestracji, mu-
simy mieć Profil Zaufany. System za-
proponuje nam 5 dostępnych 
terminów w  punktach szczepień, 
które znajdują się blisko naszego 
miejsca zamieszkania. Jeśli żaden 
z proponowanych terminów nie bę-
dzie nam pasował albo będziemy 
chcieli zaszczepić się w  innym 
punkcie, w  innym mieście – będzie 
taka możliwość. Wystarczy, że sko-
rzystamy z dostępnej wyszukiwarki 
i  wskażemy dogodną datę i  lokali-
zację. Zaraz po dokonaniu rezer-
wacji, otrzymamy powiadomienie 
smsa. Przyjdzie on również dzień 
przed planowanym terminem 
szczepienia.

- W wybranym punkcie szczepień
Kolejną opcją rejestracji jest bez-

pośredni kontakt z  wybranym 

punktem szczepień. Mapa punktów 
oraz dane kontaktowe do każdego 
z  nich dostępne na stronie www.
gov.pl/web/szczepimysie/punkty-
-szczepien

Rejestracja i co dalej?

Kiedy nadejdzie nasz termin, 
udajemy się do punktu szczepień. 
Na miejscu przechodzimy kwalifi-
kację do szczepienia, a  następnie 
– samo szczepienie przeciw 
COVID-19. Rejestracja na kolejną 
dawkę odbywa się w  punkcie 
szczepień podczas pierwszej wi-
zyty. Nie musimy więc dzwonić na 
infolinię ani umawiać się przez 
stronę internetową.

Na konkretny termin mogą 
zarejestrować się:

• od 15 stycznia 2021 r. 
osoby, które skończyły 80 lat,

• od 22 stycznia 2021 r. 
osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla tych osób roz-
poczną się 25 stycznia 2021 r.

Zgłoszenia dla osób 18-69 lat 
- jak to zrobić?

1. Na stronie www.gov.pl/
szczepimysie  wypełnij prosty 
formularz (podaj imię i  na-
zwisko, numer PESEL, adres 
mailowy, kod pocztowy i opcjo-
nalnie numer telefonu).

2. Na adres mejlowy, który po-
dałeś w  formularzu, otrzymasz 
wiadomość z prośbą o potwier-
dzenie zgłoszenia.

3. Wejdź na swoją pocztę 
i kliknij w link - Twój formularz 
zostanie zatwierdzony i  zapi-
sany w systemie.

4. Kiedy ruszy rejestracja na 
szczepienia dla Twojej grupy, 
dostaniesz wiadomość mejlową 
z informacją, że masz już wysta-
wione e-skierowanie.

5. Wtedy będziesz mógł się 
zarejestrować na konkretny 
termin.

W 34 punktach w Częstochowie będą realizowane szczepienia przeciw 
COVID-19. Gdzie dokładnie?

• Avamed, ul. Powstańców Śląskich,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Księżycowa”, ul. Księżycowa,
• Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska, ul. Bony Sforzy
• Medar, ul. Wieluńska,
• Mediner Barbara Kurczych, ul. Wierzbowa,
• Przychodnia Lekarzy Specjalistów „Janik-Med 2”, al. NMP,
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska,
• Przychodnia Lekarska „PULS” Barbara Wojnar, ul. Konarskiego,
• Gyncentrum, ul. Kozielewskiego,
• Przychodnia Lekarska „Medicus BIS”, ul. Nadrzeczna,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Lege Artis, ul. Kutnowska,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „NORD MED”, ul. Mi-

chałowskiego,
• APD Agata i Paweł Dydoń (poradnia medycyny rodzinnej), ul. Warszawska,
• Przychodnia Lekarska „Południe”, ul. Mireckiego,
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Katowicach, ul. Kopernika,
• SCANMED, ul. Mickiewicza,
• Przychodnia Lekarska „EUROMED”, ul. Wielkoborska,
• Zakład Usług Zdrowotnych i Innych „KIEDRZYŃSKA”, ul. Kiedrzyńska,
• „GREMEDIG”, ul. Chłopickiego,
• Combi-Med ul. Dekabrystów,
• Poradnia Medycyny Rodzinnej Janusz Krzemiński, Barbara Krzemińska, ul. Lipowa,
• Centrum Medyczne „AMICUS”, al. Pokoju,
• Przychodnia Lekarska Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny 

w Częstochowie, ul. Krakowska,
• Przychodnia Lekarska „OLMED”, ul. Olsztyńska,
• PROVISUS - Odział Chirurgii Jednego Dnia, ul. Rędzińska,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „WRZOSOWIAK”, ul. Orkana,
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Rocha 250, ul. św. 

Rocha oraz ul. Łódzka,
• Nasza Przychodnia, al. Wolności,
• ELVITA NZOZ, al. Armii Krajowej,
• Specjalistyczne Centrum Medyczne „SPEC-MED”, al. Wolności.

W całym województwie śląskim działa w sumie 670 punktów, w których można się 
zaszczepić.

Uczelnia czeka na propozycje

Kierunek lekarski na UJD: jak 
może wyglądać siedziba?

 Qcd. ze str. 1
Konkurs został ogłoszony przez 

Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy w Częstochowie we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem 
Architektów Polskich SARP Oddział 
Częstochowa. Budynek Centrum Dy-
daktycznego Nauk Medycznych 
i  Nauk o  Zdrowiu miałby powstać 
przy ul. Chłopickiego 3. Wnioski o do-
puszczenie do udziału w  konkursie 
można składać do 26 stycznia. Naj-
później do 16 lutego uczestnicy zo-

staną poinformowani o dopuszczeniu 
do udziału i  zaproszeni do składania 
prac konkursowych. Te będzie trzeba 
złożyć najpóźniej do 25 maja. Wyniki 
poznamy 22 czerwca podczas wy-
stawy pokonkursowej.

Pula nagród wynosi 60 tysięcy 
złotych. Zwycięzca otrzyma 30 ty-
sięcy złotych. Za drugie miejsce 
przewidziano 20 tysięcy złotych, 
a  za trzecie 10 tysięcy złotych. 
Więcej informacji na temat kon-
kursu znajdziemy na stronie http://
czestochowa.sarp.org.pl

fot. czestochowa.sarp.org.pl
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Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Finał 31 stycznia

WOŚP zagra mimo wszystko!
Miasto zachęca

Oceń miejski budżet
Pomimo przedłużenia obostrzeń związanych z pan-
demią, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy utrzymuje termin 29. Finału WOŚP. Odbędzie się 
on tak, jak zaplanowano, 31 stycznia. 

Przypomnijmy, finał WOŚP odbywa się zawsze 
w  drugą niedzielę stycznia. W  tym roku miał to być 
więc 10 stycznia. Jednak w związku z ogłoszoną kwa-
rantanną narodową i związanymi z nią obostrzeniami 
Fundacja zdecydowała, że przeniesie go na 31 stycznia. 
Kilka dni temu rządzący przedłużyli wszystkie ograni-
czenia. Jurek Owsiak poinformował jednak, że nie za-
mierza już zmieniać terminu finału. - Grać będą z nami 
wolontariusze z  1362 sztabów w  Polsce i  na całym 
świecie! - zapowiada Jurek Owsiak. - Centrum tego or-
kiestrowego świata stworzymy w samym sercu War-
szawy, skąd prowadzić będziemy transmisję 
telewizyjną, dzięki której poinformujemy o  efektach 
zbiórki funduszy na zakup nowoczesnych urządzeń 
medycznych dla oddziałów laryngologicznych i  dia-

gnostyki głowy. Nasze studio zorganizujemy tak jak 
zrobiła to Telewizja Polska organizując zabawę sylwe-
strową - a  nawet z  jeszcze lepszym zabezpieczeniem 
medycznym, bo mamy ogromne doświadczenie two-
rzenia od 20 lat szpitala polowego na naszym festiwalu 
Pol’and’Rock Festival (dawniej Przystanek Wood-
stock) i szkolenia od ponad 20 lat w udzielaniu pierw-
szej pomocy Pokojowy Patrol! - zapewnia.

Transmisja telewizyjna rozpocznie się w  sobotę, 
30 stycznia o  godzinie 21.00, a  zakończy w  niedzielę 
przed północą. - Działamy tak, aby nie organizować 
noclegów dla artystów. Tradycyjnie koncert zakończy 
występ warszawskich artystów z  zespołu Voo Voo! 
Dziękujemy wszystkim sztabom i  wspierającym Fun-
dację WOŚP za słowa otuchy i gotowości, aby zagrać 
z ogromną mocą 31 stycznia! Oj! Będzie się działo! - 
podsumowuje Jurek Owsiak. 

Tym razem Fundacja będzie zbierać pieniądze na 
zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i  dia-
gnostyki.

Filharmonia Częstochowska zaprasza na 
styczniowe wydarzenia artystyczne. Oczy-
wiście ze względu na ograniczenia, koncer-
tów będziemy mogli wysłuchać w domo-
wym zaciszu. Rozpocznie je koncert nowo-
roczny „SŁYNNE CHÓRY Z OPER I OPERE-
TEK”. Będzie też uczta dla miłośników mu-
zyki Ludwiga van Beethovena.

W Koncercie noworocznym zaprezentują się oba ze-
społy artystyczne częstochowskiej Filharmonii: Orkie-
stra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej i  Chór 
Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod 
kierownictwem Janusza Siadlaka. Głosowe partie soli-
styczne również należeć będą do członków Chóru Fil-
harmonii. Koncertem zadyryguje, a  także opowie 
o  mzyce dyrektor Adam Klocek. Po najwspanialszych 
ariach i duetach, które usłyszeliśmy podczas Koncertu 
sylwestrowego, czas na najsłynniejsze chóry z  oper 
i  operetek. Zabrzmią m.in.: operowe pieśni chóralne 
z „Traviaty” Verdi’ego, „Carmen” Bizeta oraz Moniusz-
kowskiego „Strasznego dworu”. Nie zabraknie najpopu-
larniejszego, znakomitego i  wzruszającego chóru 
z  trzeciego aktu opery „Nabucco” Giuseppe Verdiego, 
czyli „Va, pensiero”. W części operetkowej królować bę-
dzie Johann Strauss syn i jego kompozycje znane z „Ze-
msty nietoperza” oraz „Barona cygańskiego”. Koncert 
noworoczny nie może obejść się też bez Straussow-
skiego walca i  polki austriackiego kompozytora. Pre-
miera koncertu odbędzie się 15 stycznia na kanale 
YouTube Filharmonii Częstochowskiej, gdzie wciąż 
obejrzeć można także Koncert sylwestrowy oraz inne 
koncertowe filmy.

22 stycznia, również na kanale Filharmonii odbędzie się 
KONCERT KAMERALNY ZAKOŃCZENIE ROKU BE-
ETHOVENA.

Rok 2020 w  świecie muzycznym był Rokiem Beetho-
vena, jednego z  największych kompozytorów wszech-
czasów, ostatniego z  tzw. klasyków wiedeńskich, 
prekursora romantyzmu w muzyce, od którego urodzin 
minęło 250 lat.  I choć zabrakło hucznych koncertów z tej 
okazji, to także w  częstochowskiej Filharmonii kompo-
zycje Beethovenowskie włączane były do nielicznych 
z  przyczyn pandemicznych koncertów, podkreślając do-
niosłość tej daty. Tym razem filharmonicy zapraszają na 
koncert, którego repertuar w całości wypełnią utwory Lu-
dwiga van Beethovena. Zabrzmią: Sonata skrzypcowa nr 
8 G-dur op.30 , Kwartet smyczkowy nr 1 F-dur op.18 oraz 
Septet Es-dur op. 20 w wykonaniu muzyków Filharmonii 
Częstochowskiej.

Na kanale Filharmonii Częstochowskiej nadal dostępne 
są zapisy innych wydarzeń, które odbywały się w  ubie-
głym roku. Posłuchać i obejrzeć można m.in.:

• KONCERT SYLWESTROWY premiera 31.12.2020
• KONCERT NA DRZEWO, BLACHĘ I  PER-

KUSJĘ premiera 18.12.2020
• „W  TEN   ŚWIĄTECZNY CZAS” KONCERT 

CHÓRU premiera 17.12.2020
• KONCERT KAMERALNY „NA OKRĄGŁO 

ORKIESTRA!” premiera 11.12.2020
• KONCERT KAMERALNY BEETHOVEN/

SCHUBERT premiera 4.12.2020
• KONCERT BEZ BATUTY  premiera 

27.11.2020
• KONCERT MUZYKI POLSKIEJ premiera 

20.11.2020

Filharmonia Częstochowska zaprasza  

Gratka nie tylko dla melomanów

Jesteś zadowolony z funkcjo-
nowania budżetu miejskie-
go? A może wprost przeciw-
nie – masz wiele uwag 
i chciałbyś się z nimi podzie-
lić? Będzie ku temu okazja. 
Wspólnie ustalamy bowiem 
jego zasady – każda edycja 
może więc przynieść nowe 
uwagi, a wraz z nimi lepsze 
rozwiązania. Tym razem swo-
je sugestie można przekazać 
za sprawą krótkiej, anonimo-
wej ankiety. Na jej wypełnie-
nie jest czas do 24 stycznia. 
Nasze odpowiedzi pomogą 
usprawnić procedurę, dzięki 
której wspólnie decydujemy, 
na co przeznaczyć niemałą 
porcję miejskiego budżetu.

Ostatnia, prowadzona w  warun-
kach pandemii koronawirusa edycja 
BO pokazała, że – na przekór nieza-
leżnym od nas utrudnieniom – 
chcemy uczestniczyć w życiu miasta, 
zgłaszać pomysły warte realizacji, 
przekonywać innych do ich po-
parcia, brać udział w  głosowaniu.    

Po zakończeniu całej procedury – 
znowu czas na jej ocenę. Służy do 
tego ankieta online na stronie http://
www.konsultacje.czestochowa.
pl  Będzie dostępna do 24 stycznia. 
 
Zaznaczone odpowiedzi i  przeka-
zane uwagi będą szczegółowo anali-
zowane podczas wysłuchania 
publicznego. Wtedy też odbędzie 
się dyskusja o ewentualnych korek-
tach procedur, których celem by-
łoby usprawnienie BO w przyszłych 
latach –  tak, aby jak najlepiej odpo-
wiadał oczekiwaniom możliwie naj-
większej grupy częstochowian 
i częstochowianek.

 
Ankieta jest anonimowa. W każdym 
pytaniu należy zaznaczyć jedną od-
powiedź. Wypełnienie całości trwa 
naprawdę chwilkę – nawet gdy zde-
cydujemy się też przekazać na 
końcu nasze osobiste uwagi co do 
sposobu organizacji BO.

 
W  2020 roku w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego powstały m.in. 
nowe boiska, place rekreacji ro-
dzinnej, poprawiła się infrastruk-
tura drogowa i  pieszo-rowerowa. 
 
Z kolei w tym roku zrealizowanych 
zostanie 139 nowych pomysłów, na 
które głosowało ponad 24,5 tysiąca 
osób. Przystępne procedury – 
a właśnie ich tworzeniu służy ewa-
luacja – to ważny element 
zachęcający do udziału w  całym 
przedsięwzięciu. 

Protest przedsiębiorców

Otworzą się pomimo obostrzeń?
Niektórzy przedsiębiorcy z naszego województwa 
deklarują, że mimo wprowadzonych przez rząd 
ograniczeń, otworzą swoje lokale i w najbliższych 
dniach wznowią działalność. - Musimy ratować to, 
co tworzyliśmy przez tyle lat – argumentują. Wśród 
nich są częstochowskie restauracje oraz park 
trampolin. 

Otwarcie lokali deklarują lub zapowiadają przedsię-
biorcy, którzy rejestrują się na „Interaktywnej Mapie 
Wolnego Biznesu #otwieraMY”. W środowe popołudnie 
było na niej kilkanaście zgłoszeń z  województwa ślą-
skiego. Są wśród nich m.in. dwie restauracje i park tram-
polin z  Częstochowy (Złoty Garniec i  Restauracja 68), 
solarium z Będzina, klub fitness z Czeladzi, klub taneczny 

z Rybnika, lodziarnia z Chorzowa, kawiarnia z Gliwic, re-
stauracja z Żor oraz kilka lokali z Podbeskidzia.

Drugi lockdown w  przypadku gastronomii trwa od 
24 października 2020 roku i nie wiadomo, kiedy nastąpi 
zniesienie tego obostrzenia. Zakaz prowadzenia działal-
ności doprowadza wiele przedsiębiorstw na skraj ban-
kructwa.

Przy tej okazji przypominamy, że policjanci, często 
razem z  przedstawicielami sanepidu, od początku pan-
demii kontrolują m.in. placówki handlowe, siłownie, kluby 
fitness czy miejsca organizacji imprez pod kątem stoso-
wania się do rządowych rozporządzeń. Od 1 kwietnia 
2020 r. śląscy funkcjonariusze 7781 razy przesłali do sa-
nepidu materiały dotyczące różnych uchybień, 5982 do-
tyczyło kwarantanny, a  1799 przypadków, w  których 
w ocenie mundurowych złamano przepisy.
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Teresa Szajer: Był pan pierwszą 
osobą, która została zaszczepiona 
przeciw Covid-19 w  Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. NMP 
w  Częstochowie. Jak się pan dziś 
czuje?
Zbigniew Bajkowski: Rzeczywiście je-
stem zaszczepiony pierwszą dawką 
szczepionki, która została dostar-
czona do szpitala. Czuje się bardzo do-
brze, zresztą od początku czułem się 
dobrze. Przez trzy dni bolało mnie je-
dynie miejsce ukłucia, ale to normalna 
sprawa.
T.S.: Ilu jest obecnie pracowników 
szpitala? Ilu zadeklarowało chęć do 
szczepień?
Z.B.: Około 2150 osób pracuje w szpi-
talu. Chęć szczepień zadeklarowało 
1425 pracowników. Ta liczba ciągle się 
jednak zmienia. Myślę, że doniesienia 
medialne, powodują, że wzrasta zain-
teresowanie i ludzie zmieniają zdanie 
w  kwestii szczepień. Oczywiście wy-
maga to trochę czasu.
T.S.: Jak dużo osób z personelu szpi-
tala zostało zaszczepionych?
Z.B.: Na ten moment jest to około 500 
osób, czyli 20% załogi szpitala. Liczba 
ta z  dnia na dzień rośnie. Wkrótce 
pierwszą dawką zaszczepimy wszyst-
kich chętnych. 
T.S.: Kiedy zatem wszyscy pracow-

nicy szpitala zostaną zaszczepieni? 
Oczywiście wiemy, że jest to uzależ-
nione od ilości szczepionek, które do-
staniecie.
Z.B.: Ilość szczepionek to jedno, druga 
rzecz to możliwości obsłużenia szcze-
pień przez personel. Jesteśmy dużym 
szpitalem, więc może się wydawać, że 
nie mamy problemu z  oddelegowa-
niem kilku lekarzy do szczepień. Nie 
jest to jednak takie proste. Muszą to 
być przede wszystkim interniści, 
a  przecież oddziały internistyczne 
muszą funkcjonować normalnie 
i  przyjmować pacjentów. Przypo-
minam również, że jeden z oddziałów 
internistycznych to oddział covidowy. 
To powoduje, że trudniej się tam pra-
cuje, więc nie można zabrać z tego od-
działu lekarzy. Natomiast po dyżurze 
lekarze muszą mieć czas na odpo-
czynek, nie mogą pracować cały dzień. 
Nie jest więc to takie proste...
T.S.: Jeżeli chodzi o  oddziały covi-
dowe - ile na ten moment jest zaję-
tych łóżek? Ile jest wolnych 
respiratorów?
Z.B.: Zadeklarowanych łóżek mamy 
około 100, z  tego 70 łóżek zajętych. 
Taki poziom zajętości łóżek utrzymuje 
się od półtora tygodni. W  związku 
z tym chcemy powoli zmniejszać ilość 
łóżek cvidowych. Ludzie czekają na in-

nego rodzaju leczenie, musimy więc 
systematycznie udrażniać nasz 
system. Jeżeli chodzi o respiratory, to 
na oddziale intensywnej opieki me-
dycznej na Tysiącleciu na oddziale co-
vidowym mamy 11 łóżek, 8 aktualnie 
jest zajętych.
T.S.: Co z  zabiegami planowymi 
w szpitalu, jak sobie radzicie?
Z.B.: Jestem właśnie w trakcie przeor-
ganizowania bloku operacyjnego, aby 
zwiększyć ilość zabiegów planowych. 
Muszę przyznać, że nasza placówka 
dobrze radzi sobie z zabiegami plano-
wymi. W  przypadku innych szpitali 
wojewódzkich sytuacja nie wygląda 
za ciekawie. Staramy się dbać o  na-
szych podopiecznych z Częstochowy 
i  okolic, a  jest ich około 780 tysięcy 
osób. Staramy się nie zostawiać ich 
bez opieki.
T.S.: Zabiegi planowe to jedno. Z  ja-
kimi problemami boryka się szpital 
w  tym trudnym dla wszystkich 
czasie?
Z.B.: Nie ma jakichś wyjątkowych kło-
potów. Są to problemy takie, jak ma 
cała służba zdrowia, czyli brak perso-
nelu oraz personel starzejący się. 
Myślę, że nowelizacje ustawy, które 
wchodzą w zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty spowodują, że będzie 
większy napływ personelu z  zagra-
nicy. To pozwoli lepiej ustawić pracę 
szpitala i  mieć większą pewność, że 
nagle nie zabraknie pielęgniarek i  le-
karzy na dyżurach. Na razie radzimy 
sobie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że 
duża część naszego personelu w szpi-
talu jest w wieku emerytalnym.
T.S.: Prezydent Częstochowy kusi 
młodych lekarzy mieszkaniami. Do-
celowo mają oni w  przyszłości 
związać się z Miejskim Szpitalem Ze-
spolonym. A  jaki pan ma sposób na 
przyciągnięcie młodych lekarzy do 
szpitala?
Z.B.: Młodzi lekarze, którzy myślą 
o  przyszłości decydują się przede 
wszystkim na szpitale duże oraz na 
szpitale dające im perspektywę roz-
woju zawodowego. My bardzo dużo 
inwestujemy w nasz szpital. To są na-
prawdę poważne pieniądze. Zało-
żyłem sobie inwestycje w  sprzęt 
i  infrastrukturę szpitala na poziomie 
200 milionów złotych (do 2025 roku). 
Jest to bardzo prawdopodobne. W tej 

chwili remontujemy i  przebudowu-
jemy oddziały. Pozyskaliśmy dużo 
pieniędzy na zakup sprzętu diagno-
stycznego i  zabiegowego. Nasz 
szpital już zaczyna być szpitalem 
bardzo nowoczesnym, choć za-
stałem go ponad półtora roku temu 
w stanie zapaści. Wszystko się jednak 
zmieniło. Przyjmuję młodych ludzi, 
którzy przychodzą z  innych – mniej-
szych - szpitali. Jeżeli ktoś ma ambicje 
zawodowe, raczej decyduje się na 
duży szpital. Nie staram się kupować 
pracowników. Staram się zapropo-
nować coś, co - moim zdaniem - w per-
spektywie wieloletniej ma dużo 
większe znaczenie. Chodzi miano-
wicie o rozwój zawodowy oraz pewną 
pozycję zawodową.
Chciałbym uczynić - do końca mojej 
kadencji - ze szpitala na Parkitce 
jeden z najlepszych szpitali w woje-
wództwie śląskim. Oczywiście przed 
nami dużo pracy, ale to się powoli za-
częło dziać. Opinia o  szpitalu się 
zmienia. Coraz więcej ludzi jest zainte-
resowanych pracą w naszej placówce, 
a to świadczy o tym, że moja diagnoza 
jest słuszna i mam zamiar ją nadal kon-
tynuować.
T.S.: Oczywiście, życzymy panu, aby te 
wszystkie plany zostały zrealizo-
wane. Miło słyszeć, że ktoś ma am-
bicje stworzenia tak nowoczesnego 
szpitala w Częstochowie. Ta placówka 
ma przecież ogromny potencjał.
Z.B.: Jest to największy szpital na pół-
nocy województwa śląskiego i  wła-
ściwie jest niezastąpiony w  wielu 
specjalnościach. Mam doświadczenie 
w budowaniu wizerunku firmy i budo-
waniu firmy z  sektora prywatnego 
medycznego. Przenoszę je tutaj, ale 
również przenoszę na ten szpital moje 
cechy charakteru jako człowieka. 
Uważam, że mam dużo do zaofero-
wania i muszę przyznać, że spotyka się 
to ze zrozumieniem ludzi, którzy tu 
pracują, dlatego udaje się nam 
wspólnie osiągać postępy.
T.S.: Jakie są najbliższe plany, jeżli 
chodzi modernizację szpitala?
Z.B.: Tworzymy duży wniosek do Mi-
nisterstwa Zdrowia, właściwie to już 
jest pewne, na kwotę ponad 8 mi-
lionów złotych z  przeznaczeniem na 
sprzęt. Będą to tory wizyjne do endo-
skopii, nowe łóżka, nowy aparat do 
RTG oraz mnóstwo drobnego sprzętu, 
który jest niezbędny, a  stary jest już 
mocno wysłużony. Dodatkowo dopo-
sażymy oddział gastroenterologii 
oraz laryngologii, który świetnie się 
rozwija. Jest na nim młody kie-
rownik, który ściąga do nas mło-
dych ludzi. Ma on również ambicje 
robienia dużych zabiegów larynolo-
giczno-onkologicznych. Udało się 
tego człowieka sprowadzić z Łodzi. 
I  to właśnie w Częstochowie widzi 
swoją szansę. Pomagam, inwestuję 
w  jego oddział i  to daje nadzieję dla 
mieszkańców Częstochowy I  okolic 

na nowoczesne leczenie laryngolo-
giczne.
T.S.: Co z  remontem innych od-
działów?
Z.B.: Złożyliśmy również wniosek do 
Ministerstwa Zdrowia o fundusze na 
remont oddziału gastroenterologii. 
Czekamy w tej chwili na decyzję. Jest 
to kwota około 5,8 milionów złotych. 
Jesteśmy mocno optymistyczni w tej 
kwestii. Jeżeli uda się tę kwotę pozy-
skać, to jeszcze w tym roku oddział ga-
stroenterologii będzie, moim zdaniem, 
najnowocześniejszym oddziałem 
w całym województwie śląskim – za-
równo, jeżeli chodzi o infrastrukturę, 
jak i wyposażenie w sprzęt. A że per-
sonel mamy bardzo kompetentny 
w związku z tym doposażony w na-
prawdę w nowoczesne urządzenia, 
będzie mógł diagnozować i  leczyć 
raka trzustki. Tego w  tym szpitalu 
do tej pory się nie robiło. Jest to bo-
wiem bardzo trudny zabieg diagno-
styczny. Co więcej, jeżeli uda nam 
się przebudować ten oddział to 
w  tym roku będzie wszystko 
domknięte kompleksowo, na naj-
wyższym poziomie.
Chcemy również w  tym roku scalić 
dwa oddziały w jeden budując nowo-
czesny oddział neurologiczny i  uda-
rowy. Jest jeszcze wiele zamierzeń 
organizacyjnych, między innymi zwią-
zanych z  organizacją pracy, tak żeby 
była to sprawnie i  rytmicznie działa-
jąca maszyna, która będzie służyć lu-
dziom w leczeniu.
T.S.: I na koniec pytanie o SOR. Docie-
rają do nas informacje, że Szpitalny 
Oddział Ratunkowy w  szpitalu na 
Parkitce jest przepełniony. Czy uda 
się jakoś temu zaradzić?
Z.B.: To prawda, ale 50% osób, jak 
nie więcej, które tam przychodzą, 
nie powinny tam sie znaleźć. Ludzie 
traktują SOR jak poradnie. Niestety 
ludzie, którym nie udało się dostać 
do lekarza w swoim rejonie, lub do 
specjalisty laryngologa, czy okulisty, 
zabierają możliwość dobrego le-
czenia tym, którzy rzeczywiście na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy przy-
chodzą w  sytuacjach zagrożenia 
życia lub zdrowia. Potwierdziła to 
firma audytorska. Połowa osób na 
SOR przychodzi niepotrzebnie. To 
niestety dezorganizuje pracę, zaj-
muje lekarzy ratowników i utrudnia 
niesienie pomocy tym, którzy jej 
rzeczywiście natychmiast potrze-
bują. Z  tego też powodu apeluję, 
aby nie przychodzić na Szpitalny 
Oddział Ratunkowy z błahymi rze-
czami. Proszę nie traktować SOR 
jak poradni. To miejsce, w  którym 
ratuje się pacjentów z zagrożeniem 
życia. 
T.S.: Dziękuję za rozmowę i  życzę 
sukcesów w realizacji pana planów.

Rozmawiamy z dyrektorem WSS w Częstochowie

200 mln zł dla szpitala 
na Parkitce

Dyrektor szpitala Zbigniew Bajkowski
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Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Za zasługi dla powiatu

Można już składać wnioski 
o przyznanie wyróżnień Starosty 
Częstochowskiego „Za zasługi dla 
powiatu” za rok 2020. Kandyda-
tury można zgłaszać w pięciu ka-
tegoriach: edukacja i kultura, sa-
morządność i polityka społeczna, 
sport i turystyka, przedsiębior-
czość oraz inne szczególne osią-
gnięcia i wydarzenia.

Nominacja do nagrody jest dużym 
wyróżnieniem dla osób i  organizacji 
z  naszego powiatu. Jest także po-
dziękowaniem za dotychczasową 
działalność na rzecz powiatu i  jego 
mieszkańców.

Regulamin przyznawania wyróż-
nień wraz ze wzorem formularza, na 
jakim należy zgłaszać kandydatury 
znajduje się na stronie internetowej: 
www.czestochowa.powiat.pl - „DLA 
MIESZKAŃCÓW” - „Statuetki Sta-
rosty”. Do dokumentacji należy dołą-
czyć minimum 3 zdjęć z działalności 

w  określonej kategorii (w  formie 
elektronicznej - płyta CD, USB) lub 
przesłać je na adres email: pro-
mocja@czestochowa.powiat.pl.

Wnioski należy dostarczyć li-
stownie bądź osobiście do Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie przy 
ul. Jana III Sobieskiego 9  do 
29 stycznia. 

Ze względu na sytuację epide-
miczną termin uroczystej gali, pod-
czas której wręczone zostaną 
statuetki, nie został jeszcze ustalony. 

Oprawy LED

W Janowie mają 
ekologiczne oświetlenie
W gminie Janów pojawiło się 
nowe, ekologiczne oświetle-
nie. W sumie wymieniono 238 
sztuk opraw sodowych na 
oprawy LED. Na ten cel wyda-
no ponad 237 tysięcy złotych. 
W zdecydowanej większości 
inwestycja została sfinanso-
wana z środków zewnętrz-
nych. 

W styczniu ubiegłego roku dzięki 
współpracy z firmą Tauron w gminie 
Janów wymieniono 96 opraw sodo-
wych na LED. - Następnie w  całej 
gminie wymieniliśmy wszystkie 
układy sterujące oświetleniem 
z  czujników zmierzchowych na ze-
gary astronomiczne, które jedno-
cześnie na terenie całej gminy 
włączają/wyłączają oświetlenie 
uliczne – informują przedstawiciele 
Urzędu Gminy w  Janowie. Zegary 
ustawione są na załączenie oświe-

tlenia 35 minut po zachodzie słońca 
i  wyłączają oświetlenie 40 minut 
przed wschodem słońca. - Dokona-
liśmy również zmiany taryf cen na 
zakup energii elektrycznej. Dzięki 
tym przedsięwzięciom, pomimo 
niewielkiego wzrostu cen energii 
elektrycznej, rachunek za oświe-
tlenie uliczne zmniejszył się w roku 
2020 o kwotę ok 90 000 zł. W roku 
2019 za oświetlenie uliczne gmina 
zapłaciła ponad 316 tysięcy złotych 
– zaznaczają. 

Wymiana oświetlenia kosztowała  
ponad 237 tysięcy złotych. 200 ty-
sięcy złotych to środki zewnętrze. 
Reszta pochodziła z  budżetu wła-
snego. 

Władze gminy po raz kolejny spo-
tkały się także z dyrektorem firmy 
Tauron w  sprawie wymiany pozo-
stałych opraw sodowych na LED 
i  dobudowy/dowieszenia lamp 
w  miejscach, których nie ma 
w ogóle oświetlenia ulicznego. Dy-
rektor zapewnia, że zadanie to zo-
stanie wykonane w  pierwszej 
połowie 2021r. 

wieści z gminy

Olsztyn

Dofinansowanie na 
drogę i parking
640 tysięcy zł dofinansowa-
nia otrzyma gmina Olsztyn 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych na budo-
wę drogi oraz parkingu na 
zapleczu lokalnego urzędu 
na podzamczu.

Intensywne prace przygoto-
wawcze zmierzające do realizacji 
tego zamierzenia trwają już od kilku 
lat. Rada Gminy Olsztyn uchwaliła 
m.in. uzgodniony z  konserwatorem 
zabytków plan miejscowy oraz wyre-
gulowała najważniejsze sprawy wła-

snościowe z  sąsiadami. Obecnie 
zlecony został projekt uwzględnia-
jący m.in. komunikacje, małą archi-
tekturę, oświetlenie i  odwodnienie 
przedmiotowego terenu. – Trudno 
sobie wyobrazić, żeby tak cenna 
działka na zapleczu budynku Urzędu 
Gminy leżała odłogiem. Dzięki 
wsparciu ze środków rządowych, po-
winno się udać niebawem zreali-
zować fajną inwestycję – mówi 
Tomasz Kucharski, wójt Gminy 
Olsztyn.

Szacunkowy koszt zadania to 1 mln 
zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych to program bezzwrotnego 
wsparcia dla samorządów, których 
przychody zostały uszczuplone 
przez pandemię. 

Olsztyn

Gmina dopłaci do 
sterylizacji i kastracji
Gmina Olsztyn dopłaci do 
sterylizacji i kastracji psów 
i kotów. Z 50-procentowego 
dofinansowania mogą sko-
rzystać właściciele zwierza-
ków, mieszkający na terenie 
gminy.

Zabiegi będą wykonywane przez 
Gabinet Weterynaryjny WETIKA, 
z  którym gmina podpisała umowę. 

Osoby zainteresowane mogą 
umówić się telefonicznie pod nu-
merem telefonu 511 303 349. 
Akcja dofinansowana do sterylizacji 
zwierząt realizowana jest w ramach 
„Gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Olsztyn”. W ubiegłym 
roku z  dofinansowania skorzystało 
35 właścicieli czworonogów, na 
kwotę prawie 6 tys. zł.

Więcej szczegółów w  Urzędzie 
Gminy Olsztyn, Referat Ochrony Śro-
dowiska, nr tel. 34 328 50 77 w. 24.

ARMiR

KGW rozliczają się z dotacji
Do 31 stycznia Koła Gospodyń 
Wiejskich, które w 2020 roku 
otrzymały z ARiMR dofinansowa-
nie swojej działalności, muszą roz-
liczyć się z dotacji.

Wnioski KGW o wsparcie ich dzia-
łalności Agencja przyjmowała od 
5 czerwca do 30 września 2020 roku. 
Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. 
złotych – w  zależności od liczby 
członków. 5051 kół otrzymało 
pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – 
w  wysokości 4 tys. zł, a  334 koła – 

w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 
9,4 tys. KGW otrzymało prawie 
32,9 mln zł. 

Zgodnie z  prawem, dotacje dla 
KGW mogły zostać wydane na reali-
zacje zadań nałożonych na koła 
w ustawie, czyli na:

• prowadzenie działalności spo-
łeczno-wychowawczej i  oświato-
wo-kulturalnej w  środowiskach 
wiejskich;

• rozwijanie obszarów wiejskich 
oraz wspieranie przedsiębior-
czości kobiet;

• działanie na rzecz poprawy wa-
runków życia i pracy kobiet na wsi;

• rozwijanie kultury ludowej, 
zwłaszcza lokalnej i regionalnej;

• reprezentowanie środowiska ko-
biet wiejskich przed admini-
stracją.

Do końca ubiegłego roku KGW 
miały czas na wydanie pieniędzy 
otrzymanych z Agencji. Teraz pora na 
złożenie sprawozdania. Należy to 
zrobić do końca stycznia w biurze po-
wiatowym ARiMR właściwym dla 
miejsca działania KGW.

Drochlin

Seniorzy w Lelowie mają swój zakątek
W Drochlinie (gmina Lelów) po-
wstał Dzienny Dom Senior+. 
Wsparciem ma zostać objętych mi-
nimum 15 osób. 

Inwestycja została zrealizowana 
w ramach programu Senior+. Do dys-
pozycji osób starszych przygotowano 
pokój szkoleń, pokój wypoczynkowy, 
pomieszczenie klubowe, kinezyte-
rapię, kuchnię, jadalnię, pokój pielę-

gniarki, szatnię, windę, a także wc. 
Gmina Lelów otrzymała na ten cel 

dofinansowanie z  budżetu państwa 
w  wysokości 300 tysięcy złotych. 
Wkład własny wyniósł blisko 500 ty-
sięcy złotych. 

Utworzony Dzienny Dom Senior+ 
będzie realizował założenia Pro-
gramu Wieloletniego Senior+ na lata 
2015-2020, którego celem jestw 
szczególności zapewnienie wsparcia 

seniorom (osobom nieaktywnym za-
wodowo w wieku 60+) przez umożli-
wienie korzystania z  oferty na rzecz 
społecznej aktywizacji, w  tym oferty 
prozdrowotnej, obejmującej także 
usługi w  zakresie aktywizacji ru-
chowej lub kinezyterapii, a  także 
oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekre-
acyjnej i opiekuńczej, w zależności od 
potrzeb stwierdzonych w środowisku 
lokalnym. 

Rędziny

Są pieniądze na renowację boiska
Na liście operacji wybranych 
do dofinansowania ze środków 
unijnych przez Radę Stowarzysze-
nia „Razem na wyżyny” znalazł się 
wniosek pod nazwą „Poprawa 
funkcjonalności boiska do piłki 
nożnej Klubu Sportowego Unia Rę-
dziny”. W realizacji zadania pomo-
gą jednak środki budżetowe gminy 
Rędziny. 

Na  koniec roku 2020  odbyło się 
posiedzenia Rady Stowarzyszenia 
„Razem na  wyżyny”, podczas któ-
rego  jej członkowie dokonali oceny 
i wybrali operacje do dofinansowania 
w ramach unijnego Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich”.  Mowa o przed-
sięwzięciu pod  nazwą „Niekomer-
cyjna i ogólnodostępna infrastruktura 
rekreacyjna i  turystyczna wykorzy-
stująca zasoby obszaru Lokalnej 
Grupy Działania”.

W  gronie operacji, na  dofinanso-
wanie których zielone światło dała 
rada, znalazł się wniosek Unii Rę-
dziny dotyczący renowacji boiska.
– Jest to  pierwszy krok do  pozy-

skania środków na renowacje obec-
nego boiska. Teraz klub czeka 
weryfikacja wniosku w  Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego – mówi Jolanta Brzozow-
ska-Ciura, prezes zarządu Stowa-
rzyszenia „Razem na  Wyżyny” 
i dyrektor GOK w Rędzinach.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, klub pozyska ok. 70 tys. zł 
na boisko treningowe, trybuny, pił-
kochwyty, monitoring i  renowacje 
płyty boiska. W  wykonaniu zapla-
nowanych prac pomoże finansowo 
gmina Rędziny. Wójt Paweł Mili-
towski obiecał   udzielić pożyczki, 
ponieważ środki unijne żądzą się 
swoimi prawami i  wnioskodawcy 
otrzymują je w  formie refundacji 
dopiero po  zakończeniu realizacji 
operacji.
– Planowane prace zostaną wyko-

nane z  środków gminnych, czyli 
z  pożyczki, a  później – po  rozli-
czeniu wniosku – fundusze wrócą 
na  konto gminy – wyjaśnia wójt 
Paweł Militowski.

Do kogo trafią 
statuetki starosty?

Starosta Cżęstochowski
Krzysztof Smela
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Zgodnie z nowymi przepisa-
mi, od 1 stycznia 2021 r., 
przedsiębiorcy kupujący to-
wary lub usługi w celach 
bezpośrednio związanych 
z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, ale nie mają-
cych charakteru zawodowe-
go zyskali ochronę, która do 
tej pory była zarezerwowa-
na wyłącznie dla konsu-
mentów.

Kim jest przedsiębiorca-konsu-
ment?
To osoba fizyczna, która prowadzi 
działalność gospodarczą (w  tym 
wspólnik spółki cywilnej), który za-
wiera umowę bezpośrednio zwią-
zaną z  prowadzoną działalnością 
gospodarczą, ale która nie ma cha-
rakteru zawodowego. W  takim 
przypadku przesiębiorca-kosument 
uzyska pewne przywileje, które do 
tej pory mieli tylko konsumenci.
W praktyce oznacza to, że np. jed-
noosobowy przedsiębiorca, który 
zajmuje się sprzedażą sprzętu 
komputerowego i  w  ramach pro-
wadzonej działalności zakupi od 
innego przedsiębiorcy drukarkę, nie 
będzie korzystał z  ochrony przy-

znanej konsumentom, gdyż zakup 
ma charakter zawodowy (miał 
związek z  PKD przedsiębiorstwa 
nabywcy). Jeśli natomiast ten sam 
przedsiębiorca sprzedający sprzęt 
komputerowy zakupi od innego 
przedsiębiorcy stół do biura, to 
w  tej transakcji będzie traktowany 
jako przedsiębiorca-konsument 
(zakup nie miał charakteru zawodo-
wego, gdyż przedmiotem działal-
ności nabywcy jest sprzedaż 
sprzętu komputerowego, a  nie 
mebli).
Co bardzo ważne, nowe przepisy 
nie mają zastosowania do pod-
miotów wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego (nawet jeśli 
mają status mikroprzedsiębiorcy).
Jak ustalić czy zakup ma charakter 
zawodowy czy nie?
W  praktyce może okazać się to 
bardzo problematyczne. Przede 
wszystkim należy wskazać, iż obo-
wiązek weryfikacji czy dla poten-
cjalnego klienta zawarcie umowy 
będzie miało charakter zawodowy, 
czy też nie, będzie leżał po stronie 
sprzedającego towar czy usługę.
Z założenia wprowadzenia nowych 
przepisów wynika, iż głównym na-
rzędziem do weryfikacji rodzaju 
umów będzie Centralna Ewidencjia 
i  Informacji o  Działalności Gospo-
darczej (CEIDG). To właśnie tam 
znajduje się informacja o  kodach 
PKD, które przedsiębiorca wskazał 
do opisania swojej działalności.

Jakie przywileje uzyskał przedsię-
biorca-konsument?
Przede wszystkim zapisy umowy 
z takim nabywcą nie mogą być już do-
wolnie regulowane, a przedsiębiorca-
-konsument zyskał w  pewnym 
zakresie ochronę jaka przysługuje 
konsumentom.
Przedsiębiorca-konsument zyskał 
przede wszystkim:

1. prawo do odstąpienia od umów 
zawieranych na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorcy;

2. szersze uprawnienia z rękojmi 

za wady rzeczy sprzedanej – 
sprzedający towar lub usługę 
nie będzie mógł wyłączyć 
przepisów o rękojmi tylko dla-
tego, że nabywcą jest inny 
przedsiębiorca. Dodatkowo 
przedsiębiorca-konsument 
będzie mógł powołać się na 
domniemanie istnienia wady 
fizycznej w  momencie wy-
dania rzeczy (jeżeli wada zo-
stała stwierdzona w  ciągu 
roku od wydania rzeczy);

3. gwarancję zakazu zamiesz-
czania klauzul abuzywnych, 

czyli niedozwolonych w  umo-
wach z konsumentami.

Co bardzo ważne, pomimo objęcia 
przedsiębiorców-konsumentów 
większą ochroną w zakresie naby-
wanych towarów lub usług, nie 
mogą oni korzystać z  pomocy 
Rzeczników Praw Konsumenta 
czy Prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów (to wciąż 
pozostaje uprawnieniem konsu-
mentów). 

 ■ Hubert Nowak

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów

Nowa kategoria
kupujących
w polskim prawie 

Od 1 stycznia 2021 zaczęłu obo-
wiązywać nowe przepisy dotyczą-
ce tzw. podatku cukrowego. Jest 
to opłata od napojów z dodatkiem 
cukru, substancji słodzących oraz 
kofeiny lub tauryny. Wysokość tej 
opłaty będzie zależała od zawar-
tości cukru, substancji słodzących, 
kofeiny lub tauryny w napoju. Im 
więcej takich substancji tam znaj-
dziemy, tym większa będzie kwota 
podatku, którą należy zapłacić. 

Opłata cukrowa jest podzielona 
na część stałą i część zmienną: 

1) opłata stała: 0,50 zł za zawar-
tość cukrów w  ilości równej lub 
mniejszej niż 5 g w  100 ml na-
poju, lub za zawartość w  jakiej-
kolwiek ilości co najmniej jednej 
substancji słodzącej

2) opłata zmienna: 5 gr za każdy 
gram cukru powyżej 5 gram/100 
ml – w przeliczeniu na litr napoju

Opłata ta nie może przekroczyć 
1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju

Napoje zawierające dodatek ko-
feiny lub tauryny są objęte opłatą 
w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu 
na litr napoju.

Które produkty nie zostaną opo-
datkowane?

Tzw. podatku cukrowego nie będzie 
trzeba odprowadzać od napojów 
kwalifikowanych jako: wyroby me-
dyczne, suplementy diety, żywność 
specjalnego przeznaczenia medycz-
nego, preparaty do karmienia nie-
mowląt, wyroby akcyzowe, wyroby ze 
znaczną ilością soku owocowego lub 
warzywnego (co najmniej 20%)

i jednocześnie z małą ilością cukru, 
roztwory węglowodanowo – elek-
trolitowe, niektóre wyroby 
mleczne. 

Na co zostaną przeznaczone wpły-
wy z podatku cukrowego? 

W  96,5% tzw. podatek cukrowy 
ma stanowić przychód Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. NFZ ma 
przeznaczać zebrane środki na 
działania o  charakterze eduka-
cyjnym i  profilaktycznym oraz na 
świadczenia opieki zdrowotnej 
związane z utrzymaniem i poprawą 
stanu zdrowia świadczeniobiorców 
z  chorobami rozwiniętymi na tle 
niewłaściwych wyborów i  za-
chowań zdrowotnych, w  szczegól-
ności z  nadwagą i  otyłością. 
Natomiast w  pozostałej części, tj. 
3,5% wpływy z tzw. podatku cukro-

wego będą stanowiły przychód bu-
dżetu państwa.

Kto zapłaci podatek cukrowy?
Wiele osób zastanawia się, kto bę-

dzie zmuszony płacić nowy po-
datek. Czy będą to producenci 
takich napojów, sprzedawcy czy 
może konsumenci? 

Co do zasady, opłatę cukrową bę-
dzie musiał zapłacić podmiot, który 
sprzedaje napoje do punktów 
sprzedaży detalicznej oraz nie-
które podmioty prowadzące 
sprzedaż detaliczną np. produ-
cenci. Może to być również zama-
wiający, jeśli skład napoju objętego 
opłatą stanowi element umowy za-
wartej przez producenta a  doty-
czącej produkcji tego napoju dla 
zamawiającego. W praktyce jednak 
opłatą tą zostaną obciążeni konsu-
menci, co widać po znacznym wzro-
ście cen napojów słodzonych od

1 stycznia 2021 r. 

Co grozi za niezapłacenie podatku 
cukrowego? 

Osobom, które powinny zapłacić 
tzw. podatek cukrowy, a  tego nie 
zrobią grozić będą konsekwencje. 
W ustawie ustalono, że jeżeli nie za-
płacą one podatku cukrowego, na-
czelnik urzędu skarbowego nałoży 

na nie opłatę dodatkową. Będzie 
ona wynosiła 50% opłaty, która 
pierwotnie powinna zostać zapła-
cona. 

Podatek od tzw. małpek
Również od 1 stycznia 2021 ko-

nieczne będzie uiszczanie po-
datku od napojów alkoholowych 
o  pojemności do 300 ml. Będzie 
to 25 zł za każdy pełny litr 100% 
alkoholu w opakowaniach do 300 
ml. W  praktyce oznacza to, że 
opłata od 100 ml tzw. „małpki” 
wódki 40% wyniesie 1 zł, a  od 
200 ml – 2 zł. 

Koniecznością zapłaty tego po-
datku będzie obciążona firma, 
która dostarcza alkohol do osób 
posiadających zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży. Warto więc 
pamiętać, że tą opłatą zostaną ob-
jęte jedynie te alkohole, które są 
przeznaczone do spożycia poza 
miejscem sprzedaży. Zwolnione 
z  opłaty będą więc alkohole, 
które są przeznaczone do spo-
życia na miejscu. 

Środki uzyskane z podatku od tzw. 
małpek będą trafiały w  50% do 
gmin i w 50% procentach do Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, które 

będą je przekazywały m.in. na cele 
przeciwdziałania negatywnym na-
stępstwom spożywania alkoholu 
czy leczenie uzależnień. 

Również w  przypadku niezapła-
cenia tej opłaty przedsiębiorcy bę-
dzie groziła kara w  postaci opłaty 
dodatkowej. 

Jakie będą skutki wprowadzenia 
nowych podatków?

Uzasadnieniem dla wprowa-
dzenia podatku cukrowego i  po-
datku od małpek ma być 
propagowanie zdrowego stylu 
życia wśród konsumentów, w  tym 
dokonywania przez nich prozdro-
wotnych wyborów żywieniowych. 
Wiele osób uważa jednak, że praw-
dziwym celem uchwalenia tej 
ustawy jest konieczność uzupeł-
nienia braków w  państwowym bu-
dżecie. 

Wprowadzenie nowych po-
datków może mieć wpływ nie tylko 
na osoby zajmujące się obrotem ta-
kimi produktami, lecz również na 
konsumentów. Konieczność zapła-
cenia nowej opłaty może bowiem 
spowodować wzrost cen pro-
duktów nią objętych. 

 ■ Agnieszka Rusek

Czym jest

CZYM JEST PODATEK CUKROWY I PODATEK OD MAŁPEK?

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
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W tym roku Środa Popielcowa wypada 17 lutego, 
co oznacza, że karnawał zakończy się we wtorek 
– dzień wcześniej. Będzie on jednak z pewnością 
różnił się od minionych. Zamiast hucznych i tłum-
nych zabaw, będziemy spędzać ten czas w kame-
ralnym gronie w domowych warunkach. Warto 
pomyśleć w tym czasie o... wypiekach. Przygoto-
wywanie słodkich pyszności przegoni nudę i umi-
li nam karnawałowe spotkania z rodziną lub 
przyjaciółmi. 

Wybraliśmy 3 przepisy na wyjątkowe ciasta i wypieki, które 
choć są nieco pracochłonne, podbiją nie tylko podniebienia 
waszych domowników i  gości, ale także ich wrażenia este-
tyczne. 

1. Malinowa chmurka

Malinowa chmurka przywodzi na myśl letnie dni, za którymi 
z pewnością wielu z nas tęskni. Pięknie się nazywa i pięknie wy-
gląda. Na początek warto wiedzieć, że do przygotowania tego 
ciasta będziemy potrzebować bezę i  najlepiej upiec ją dzień 
wcześniej. Gdy wyjmiemy ją z piekarnika, należy pozostawić ją 
w  temperaturze pokojowej i  przykryć ręcznikiem kuchennym. 
W  tym samym dniu możemy przygotować również ciasto 
kruche, które stanowi spód Malinowej chmurki.

Składniki na ciasto kruche:
• 3 żółtka 
• 30 g cukru pudru 
• pół łyżeczki proszku do pieczenia 
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub pół opakowania cukru 

wanilinowego, tj. ok. 8g
• 150 g mąki pszennej 
• 100 g masła

Galaretka z malinami:
• 600 g malin (świeżych lub mrożonych) 
• 3 malinowe galaretki (każda na 500 ml wody) 
• 3,5 szklanki wrzącej wody 

3 malinowe galaretki rozpuścić w 3,5 szklankach gorącej 
wody. Przestudzić, wymieszać z malinami (mogą być mrożone, 
nie rozmrażamy ich wcześniej). Odłożyć do lodówki do lekkiego 
zgęstnienia galaretki. Tężejącą galaretkę wyłożyć na kruche 
ciasto, wyrównać, schłodzić w lodówce.

Krem śmietankowy z wanilią:
• 500 ml śmietany kremówki 36%, schłodzonej 
• 250 g serka mascarpone, schłodzonego 
• 3 łyżki cukru pudru 
• 1 łyżeczka pasty z wanilii lub nasionka z 1 laski wanilii 

Wszystkie składniki umieścić w  misie miksera. Ubić (koń-
cówką miksera do ubijania białek) do otrzymania gęstego 
kremu. Co ważne, nie schłodzenie składników minimum 12 
godzin przed rozpoczęciem ubijania kremu lub niepotrzebne 
zbyt długie ubijanie kremu – mogą doprowadzić do jego zwa-

żenia. Krem należy przygotować bezpośrednio przed wyłoże-
niem na ciasto.

Beza:
• 3 białka, w temperaturze pokojowej 
• 150 g drobnego cukru do wypieków 
• 2 łyżeczki mąki (skrobi) ziemniaczanej 

 Białka umieścić w misie miksera. Ubijać, zwiększając obroty 
miksera, do otrzymania sztywnej pianki. Dodawać cukier, stop-
niowo, łyżka po łyżce, cały czas ubijając, aż do wyczerpania cukru 
i otrzymania gęstej, błyszczącej piany. Pod sam koniec ubijania 
dodać skrobię ziemniaczaną. Formę o wymiarach 23 x 33 cm od-
wrócić do góry dnem. Wysmarować masłem, wyłożyć papierem 
do pieczenia. Masę bezową rozsmarować na papierze na wiel-
kość blachy. Piec w temperaturze 140ºC przez około 1 godzinę. 
Beza powinna być chrupka i  wypieczona, lekko popękana. 
W  razie konieczności lekko przedłużyć (lub skrócić) czas pie-
czenia. Wystudzić. Ciasto wyjąć z lodówki, gotowy krem wyłożyć 
na galaretkę, wyrównać. Na wierzch wyłożyć wystudzoną bezę. 
Schłodzić przez minimum 2 godziny w lodówce, choć najlepiej 
poddaje się krojeniu po całej nocy chłodzenia. Przepis na Mali-
nową chmurkę pochodzi ze strony mojewypieki.com

2. Shrek

Zapewne domyślacie się, że nazwa ciasta pochodzi od jego 
charakterystycznego koloru. Oprócz tego, że przyciąga 
wzrok, smakuje naprawdę wyśmienicie. 

Składniki na biszkopt:

• 5 jajek 
• 5 łyżek mąki pszennej
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 5 łyżek cukru
• 2 łyżki oleju
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• kilka kropel aromatu do ciast

Żółtka oddzielamy od białek. Białka ubijamy na sztywno ze 
szczyptą soli. Pod koniec ubijania dodajemy partiami cukier, olej 
i aromat. Ciągle miksując dodajemy po 1 żółtku. Pod koniec ubi-
jania dodajemy przesiane mąki i delikatnie mieszamy (najlepiej 
łyżką). Ciasto wylewamy na blachę o wymiarach 25x35cm lub 
podobnych. Biszkopt pieczemy około 30-35 minut w tempera-
turze 170 st. C. Odstawiamy do ostygnięcia. Biszkopt nasączamy 
np. ostudzoną wodą z cytryną lub herbatą. 

Warstwa zielona:
• 1 litr zielonego Pysia/Kubusia (sok przecierowy kiwi-

-jabłko-banan)
• 3 budynie śmietankowe (na 0,5l)

1 szklankę Pysia odlewamy. Pozostałość butelki wlewamy 
do rondelka i zagotowujemy. Do odlanej szklanki soku doda-
jemy budynie i  mieszamy, a  następnie dodajemy do soku, 
który zacznie się gotować. Wtedy też energicznie mieszamy 
do zgęstnienia. Chwilę gotujemy. Gorący budyń wylewamy 
równo na biszkopt. Przykrywamy wierzch folią aluminiowa 
i odstawiamy do wystudzenia. Dzięki folii, wierzch „budyniu” 
nie zrobi się twardy.Gdy zielona warstwa wystygnie, zdejmu-
jemy folię i zabieramy się za przygotowanie kolejnej warstwy. 

Warstwa śmietanowa:
• 400ml śmietanki do ubijaniacytrynowa galaretka 
• 2 paczki delicji

Galaretkę cytrynową rozpuszczamy w  3/4 szklanki wody. 
Odstawiamy do wystudzenia. Schłodzoną śmietankę ubijamy 
na sztywno, na koniec powoli wlewając ostudzoną galaretkę. 
Masę wylewamy na zieloną warstwę i równamy. Delicje ukła-
damy czekoladą do góry i lekko wciskamy w śmietankę. Od-
stawiamy do wystudzenia. 

Warstwa trzecia:

• 2 zielone galaretki
• 2 łyżeczki żelatyny 

Galaretki i żelatynę rozpuszczamy w 1 litrze gorącej wody. 
Odstawiamy do wystudzenia. Tężejącą galaretkę wylewamy 
na ciasto. Ciasto schładzamy w lodówce. Przepis na ciasto 
Shrek pochodzi ze strony przyslijprzepis.pl

3. Róże karnawałowe

Róże karnawałowe, które smaży się w  okolicach tłustego 
czwartku, zazwyczaj robią spore wrażenie. Są one finezyjną od-
mianą faworków. Wykonuje się je z takiego samego, kruchego 
i  delikatnego ciasta. Mają niepowtarzalny kształt uzyskiwany 
z kółeczek o różnej wielkości – ciastka przypominają kwiaty róż, 
które uwieńczone są kleksem z konfitury. Ten tradycyjny wypiek 
wspaniale prezentuje się na stole, a konfitura nadaje różom nie-
powtarzalny smak. Małe piękności od lat wzbudzają zachwyt 
w polskich domach, dlatego zachęcam kolejne pokolenia do kul-
tywowania karnawałowych tradycji.

Składniki:
• 2 szklanki mąki 
• 6 żółtek 
• 3 łyżki gęstej śmietany 
• kieliszek spirytusu 
• tłuszcz do smażenia (smalec lub olej) 
• cukier puder 
• dowolna konfitura
 

Z  żółtek, mąki, śmietany i  alkoholu zagniatamy ciasto (po-
winno mieć konsystencję ciasta pierogowego). Jeśli będzie 
zbyt twarde można dodać odrobinę śmietany, a zbyt luźne – 
dodać odrobinę więcej mąki. Ciasto należy cienko rozwał-
kować i  wykrawać szklanką, kubkiem lub kieliszkiem krążki 
o trzech różnych rozmiarach (np. o średnicy 6, 5 i 4 cm). Każdy 
krążek nacinamy na brzegach w  pięciu miejscach. Środki 
krążków smarujemy białkiem i układamy po środku jeden na 
drugim – od największego do najmniejszego, przyciskając 
palcem, aby się skleiły. Różyczki smażymy w  głębokim 
tłuszczu na złoto i odsączamy na papierowym ręczniku. Prze-
kładamy na talerz, środki zdobimy konfiturą i posypujemy cu-
krem pudrem. Przepis pochodzi ze strony poezja-smaku.pl

Karnawał w domu

3 przepisy na 
wyjątkowe wypieki
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Przekąski to podstawa każdej do-
mówki. Nic nie sprawdza się lepiej 
podczas tego typu spotkań, niż 
słynne „coś na ząb”. Przygotowali-
śmy dla was propozycje przysta-
wek, które przypadną do gustu 
wszystkim waszym gościom. Ponad-
to sprawdziliśmy również przepisy 
na kultowe drinki, które można 
przygotować w domowych warun-
kach. Z takim menu karnawałowy 
sukces gwarantowany.

1. Koperty z ciasta francuskiego

Koperty z farszem wytrawnym lub słodkim to 
przepisy na karnawał, które cieszą się ogromną 
popularnością. Gotowe ciasto francuskie wy-
starczy nadziać, posmarować jajkiem oraz upiec.

Składniki:
• 1 opakowanie ciasta francuskiego, 
• pół żółtej papryki, 
• 1 pierś z kurczaka, 
• kilka pieczarek, 
• kilka pomidorków koktajlowych, 
• pół cukinii, 
• jajko, 
• sól, pieprz, 
• sezam, 
• 3 łyżki oleju. 

Sposób przygotowania:
1. Pierś kurczaka pokrój w kostkę, przypraw 

solą i pieprzem, obsmaż na oleju. 
2. Cukinię pokrój w kostkę, dodaj na patelnię, 

smaż, aż zrobi się miękka. 
3. Pieczarki pokrój w plasterki, dodaj do kur-

czaka i  cukinii, smaż jeszcze przez kilka 
minut. 

4. Ciasto francuskie rozwiń i pokrój na kwa-
draty o boku około 10 cm. 

5. Na każdy kwadrat wyłóż farsz, na wierzchu 
ułóż pokrojoną paprykę i pomidorki. 

6. Końce ciasta zawiń do góry (możesz je 
skleić naprzemiennie). Posmaruj rozkłó-
conym jajkiem i posyp sezamem. 

7. Koperty ułóż na blasze wyłożonej pa-
pierem do pieczenia i  piecz w  tempera-
turze 200 stopni przez około 20 minut (do 
zrumienienia). 

Przepis pochodzi ze strony polki.pl

2. Jajka faszerowane awokado

Jajka faszerowane awokado wyglądają na 
pracochłonne, jednak w  rzeczywistości to 
dość szybka przekąska do przygotowania. 

Cieszy się ogromną popularnością na karna-
wałowych stołach.

Składniki:
• 6 szt. jajek
• 2 łyżki majonezu
• 1 nieduże awokado
• 6 plastrów kiełbasy chorizo
• niewielki kawałeczek papryczki chilli
• 0,5 pęczka świeżej kolendry
• 0,5 limonki

Sposób przygotowania:
1.  Jajka ugotuj na twardo i ostudź. Następnie 

obierz ostrożnie ze skorupek, przekrój na 
połówki i wydrąż żółtka. Te natomiast ro-
zetrzyj widelcem na miazgę. Chili posiekaj 
w drobną kosteczkę.

2.  Chorizo pokrój w cienkie paseczki i usmaż 
ma rozgrzanej patelni na chrupko. Na-
stępnie odsącz z nadmiaru tłuszczu na pa-
pierowym ręczniku.

3.  Awokado przekrój na dwie połówki uży-
wając ostrego noża – obróć je w dłoni i roz-
łącz. Nóż wbij ostrożnie w pestkę owocu, 
przekręć lekko i wyjmij ją. Miąższ wydrąż 
stołową łyżką i pokrój w drobną kostkę.

4.  Majonez przełóż do miseczki, wymieszaj 
z  roztartymi żółtkami, sokiem z  limonki, 
chilli, awokado i  pokrojoną drobno ko-
lendrą (kilka listków pozostaw do deko-
racji). 

5.  Gotowy farsz nałóż do połówek wydrążo 
nych jajek. Wierzch jajek posyp pasecz-
kami chrupiącego chorizo i udekoruj pozo-
stałymi listkami kolendry. Najlepiej 
podawaj schłodzone. 

Przepis pochodzi ze strony przepisy.pl

3. Koreczki – smakołyki 
na jeden kęs

Koreczki są małymi przystawkami, które wy-
glądają uroczo i  są proste w  przygotowaniu. 
Co ważne, stanowią idealną przekąskę, po-
nieważ możemy tworzyć różne warianty. Wia-
domo, że każdy z  nas, może mieć odmienne 
preferencje smakowe. Jeśli przygotujemy 
kilka propozycji koreczków, z pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Klasyczne i kolorowe

Składniki:
• 4 plastry sera żółtego (takie po ok. 4 mm 

każdy) 
• 4 małe ogórki konserwowe 
• 2 kabanosy 
• ½ świeżej czerwonej papryki 
• 20 zielonych oliwek nadziewanych 

pastą paprykową 
• 20 małych marynowanych pieczarek 
• 20 wykałaczek 

Sposób przygotowania:
1.  Ser kroimy w  kwadraty o  boku ok. 15 

mm. Ogórki konserwowe w  plasterki 
o grubości ok. 3 mm 

2.  kabanosy w  nieco grubsze krążki. Pa-
prykę kroimy w  kwadraciki wielości 
kwadracików z sera. Na wykałaczki na-

bijamy najpierw ser, następnie ogórek, 
kabanos, znowu ser, oliwkę i pieczarkę. 

Wegańskie

Składniki:
• wędzone tofu 
• pomidorki koktajlowe (czerwone i żółte)
• kolby mini kukurydzy
• oliwki (czarne i zielone)
• opcjonalnie: papryka konserwowa 

Sposób przygotowania:
1. Mini kukurydze kroimy na połówki 
2. Pomidorki kroimy na ćwiartki. 
3. Tofu i paprykę kroimy w grubą kostkę. 
4. Na wykałaczki nadziewamy po 3-4 skład-

niki. Naprzemiennie tofu, oliwka, pomidor 
lub kukurydza, papryka i oliwka.

Przepisy pochodzą ze strony mojegoto-
wanie.pl

4. Sałatka hamburger

Jeśli po świętach macie już dość sałatki jarzy-
nowej i  gyrosa, z  pewnością do gustu przy-
padnie wam sałatka hamburger. Ma ona 
charakter warstwowy i  prezentuje się na-
prawdę świetnie na stole. 

Składniki
• 0,5 kg mielonego mięsa wołowego
• 3 bułki do hamburgerów (łącznie 160g)
• mix sałat (sałata lodowa z burakiem 150g)
• 1 pomidor
• 1 papryka czerwona
• 150g żółtego sera
• 3 małe ogórki konserwowe

Sos
• 1 cebula czerwona
• 3 małe ogórki konserwowe
• 2 ząbki czosnku
• 6 łyżek majonezu
• 4 łyżki gęstego jogurtu naturalnego
• 1 łyżka musztardy
• 3 łyżki pikantnego ketchupu

Sposób przygotowania:
• Mięso smażymy na łyżce oleju, dopra-

wiamy pieprzem, ostrą papryką, solą.
• Bułki kroimy na połówki. Spody kroimy 

w kostkę, górne części odkładamy na póź-
niej.

• Na patelni rozgrzewamy łyżkę masła, 
wrzucamy pokrojone dolne części bułki 
i smażymy, aż pieczywo się przyrumieni.

• Pomidora, paprykę, ser żółty kroimy 
w kostkę.

• Górne części bułki kroimy w dużą kostkę.
• Aby przygotować sos do hamburgerów, 

drobno siekamy cebule, czosnek, trzy 
ogórki konserwowe. Dodajemy majonez, 
jogurt, musztardę, ketchup i  dokładnie 
mieszamy. Całość doprawiamy solą, pie-
przem, odrobiną chilli.

Przepis pochodzi ze strony przepiski.pl

5. Drink mojito
Składniki:

• 40 ml jasnego rumu 
• 20 ml syropu cukrowego 
• 2 ćwiartki limonki 
• 6 listków mięty 
• woda gazowana 

Sposób przygotowania: 
1.  Przygotuj limonkę: dokładnie ją umyj i sparz 

we wrzątku. Następnie delikatnie ją wy-
gnieć.

2.  Odkrój “końce” limonki, postaw ją w pionie 
na płaskiej części i przekrój na pół.

3.  Z  połówki limonki wykrój kręgosłup (za-
wiera dużo goryczy). Następnie pokrój li-
monkę na mniejsze części.

4.  W  wysokiej szklance umieść pokrojone 
cząstki limonki, dodaj 2-3 łyżeczki cukru 
i wygnieć muddlerem.

5.  Dodaj liście mięty i delikatnie (!!!) ponownie 
wygnieć muddlerem.

6.  Uzupełnij szklankę kruszonym lodem.
7.  Dodaj 40 ml rumu. Zamieszaj wszystko 

łyżką barmańską.
8.  Ponownie dodaj kruszonego lodu i uzupełnij 

wodą gazowaną. 
Przepis pochodzi ze strony mojbar.pl

6. Aperol Spritz 
Składniki:

 • 3 części czyli 75 ml - Prosecco (najlepiej 
Superiore D.O.C.G) 

• 2 części czyli 50 ml - Aperol 
• 1 część czyli 25 ml - woda mineralna ga-

zowana 
• kostki lodu 
• plasterek czerwonej pomarańczy 

Sposób przygotowania:
Do kieliszka na białe wino wrzucamy kilka ko-

stek lodu, nie oszczędzamy na nim :) Następnie 
odmierzamy 3 części prosecco (to jest około 75 
ml) i  wlewamy do kieliszka. Podobnie robimy 
z aperolem (ok. 50 ml). Dodajemy go do kieliszka 
z prosecco i uzupełniamy 25 ml wody mineralnej, 
najlepiej mocno gazowanej. Na sam koniec doda-
jemy plasterek pomarańczy, który podbije 
i wzmocni wrażenia smakowo-aromatowe.

Przepis pochodzi ze strony alemeksyk.eu

7. Cosmopolitan
Składniki:

• 40 ml wódki cytrynowej (może być 
także polska wódka)

• 15 ml likieru Cointreau
• 15 ml świeżego soku z limonki
• 30 ml soku żurawinowego
• kostki lodu

Sposób przygotowania:
Do shakera należy włożyć kilka kostek lodu. 

Następnie dodać pozostałe składniki – wódkę 
cytrynową, likier Cointreau, świeży sok z limonki 
oraz sok żurawinowy. Całość zmieszać ze sobą, 
wstrząsając kilkukrotnie naczyniem. Gotowy 
napój należy przelać do dużego kieliszka koktaj-
lowego. Można podawać z  kawałkiem poma-
rańczy jako dekoracją. 

Przepis pochodzi ze strony winnicalidla.pl

8. Cranbesso
Składniki

• 40ml wódki 
• 20ml likieru kawowego 
• 30ml kawy (najlepiej espresso) 

Sposób przygotowania: 
Domowy drink dla sympatyków kawowej nuty. 

Składniki łączymy i  wstrząsamy. Do dekoracji 
można użyć ziarenek kawy. Jeśli lubicie nieoczy-
wiste połączenia użyjcie np. wódki żurawinowej 
zamiast klasycznej czystej.

Przepis pochodzi ze strony kukbuk.pl

9. Lime Basil Smash
Składniki:

 • 40ml wódki lub ginu 
 • 20ml soku z limonki 
 • 15ml syropu cukrowego 
 • 30ml soku jabłkowego 
 • kilka liści bazylii 
Opcjonalnie:
 • 3D Tabasco Green sauce (Tabasco jala-

peno) 

Sposób przygotowania:
Składniki należy połączyć i  wstrząsnąć. 

Dodać kostki lodu i  udekorować liściem ba-
zylii. Podawać najlepiej w niskich szklankach. 
Dla uzyskania klarownego płynu cocktail 
można przecedzić przez podwójne sitko. 

Z imprezowego menu

Przekąski 
i drinki

zd
j. p

ix
ab

ay

zd
j. p

ix
ab

ay



10. PIĄTEK-NIEDZIELA 15-17 STYCZNIA 2021 edukacja

V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Mój kontakt z serią Metro rozpoczął się po ukończeniu 
trylogii gier autorstwa 4A Games. Zachęcony jakością 
tych produkcji postanowiłem sięgnąć po pierwowzór, 
czyli „Metro 2033” pióra Dmitrija Głuchowskiego. Po-
mysł na powieść zrodził się w głowie autora, gdy ten był 
jeszcze nastolatkiem. Pierwsza jej wersja licząca 
13 z 20 aktualnych rozdziałów została opublikowana na 
stronie pisarza. Każdy z nich miał dołączony odnośnik do 
muzyki, którą powinno się słuchać podczas jego czytania. 
Książki nie udało się jednak wydać, gdyż problemem było 
zakończenie, w  którym główny bohater umierał. Wy-
dawnictwa odmawiały wydania książki zapierając się, iż 
nie pasuje do ich profilu wydawniczego. 

Mimo to Metro osiągnęło niebywałą popularność, 
stronę autora odwiedzały tysiące domagających się kon-
tynuacji czytelników. Głuchowski uległ głosom fanów 
i postanowił wraz z nimi kontynuować powieść. Kolejne 
rozdziały publikował w Internecie, a fani na bieżąco je ko-
mentowali, tym samym wpływając w pewnym stopniu 
na fabułę dzieła. Ukończona powieść ukazała się 
w 2005 roku w Rosji za sprawą wydawnictwa Eksmo. Za 
polskie wydanie odpowiada wydawnictwo Insignis. 

Akcja powieści rozgrywa się w  Moskwie roku 
2033-ego. Świat został zniszczony przez wojnę ato-
mową, a garstka tych, którzy przeżyli zeszła do podziemi 
metra. Będziemy śledzić losy niejakiego Artema, za-
mieszkującego stację WOGN. Niestety owa stacja 
mierzy się z zagrożeniem ze strony dziwnych istot, zwa-
nych czarnymi. W tej sprawie na stacje przybywa stalker 
Hunter. Po krótkiej rozmowie z naczelnikiem stacji, bę-
dącym również przybranym ojcem Artema, wyrusza on 
do tunelu, z którego nadchodzą czarni. Przed tym jednak 
prosi protagonistę, aby w sytuacji kiedy nie wróci, wyru-
szył on do Polis i poprosił tam o pomoc człowieka, zwa-
nego Młynarzem. Na nieszczęście głównego bohatera 
stalker nie wraca z podróży, więc to teraz na jego barkach 
leży los jego rodzimej stacji, a może i całego metra. 

Tak właśnie prezentuje się zarys fabuły opowiedzianej 
w „Metro 2033”. Nie grzeszy on oczywiście oryginalno-

ścią. Bohater opuszczający swoją kryptę...znaczy się 
stację, by uchronić ją przed nieuchronną zagładą, przy-
pomina mi trochę pierwszą grę z serii Fallout. Mimo to hi-
storia jest ciekawa i  śledzi się ją z  zaciekawieniem 
i przyjemnością. Najlepszym, co powieść ma jednak do 
zaoferowania, jest świat w  niej przedstawiony. Pozna-
wanie wraz z Artemem kolejnych stacji, których miesz-
kańcy w różny sposób radzą sobie z życiem w ciasnych 
tunelach moskiewskiego metra oraz poznawanie inte-
rakcji między nimi jest naprawdę absorbujące. Wystę-
pują tutaj dwa totalitarne systemy: komunizm i faszyzm. 
Z tym mam jednak mały problem, gdyż komuniści zostali 
co prawda przedstawieni jako fanatyczni mordercy, 
jednak daleko im do faszystów, którzy są zwyczajnie źli 
dla samego bycia złym, a  w  przypadku marksistów 
w  pewnym momencie opowieści bohater spotyka 
grupkę rewolucjonistów, którzy są przedstawieni jako 
przesympatyczni ludzie. Zły jest tutaj tylko system ko-
munistyczny, który źle interpretuje i przedstawia „wła-
ściwe” idee, jednak nie sama idea marksizmu. Nie jest to 
duży mankament, ale jednak przeszkadza.

Powieść, oprócz naprawdę dobrze wykreowanego 
świata, posiada również wiele ciekawych postaci, między 
którymi dialogi są dobrze napisane. Bohaterowie między 
sobą dyskutują, przerzucają się ciekawymi uwagami, czy 
też opowiadają własne historie życia. Niemniej postacią, 
z którą mam największy problem jest protagonista, który 
cierpi na nieśmiertelność. Nie ważne, w jak złej sytuacji 
by się nie znalazł i tak stanie się jakaś (często przypad-
kowa) rzecz, która uratuje go z opresji. W niektórych sy-
tuacjach naprawdę rzuca się to w  oczy. Oprócz tego, 
powieść zawiera dużą ilość pseudofilozoficznych mono-
logów bohaterów, które są zwyczajnie nudne. 

Na minus zaliczyć muszę również zakończenie, które 
w moim odczuciu jest mocno oderwane od reszty książki. 
Uważam również, iż oryginalne zakończenie o wiele bar-
dziej pasowało do jej klimatu oraz treści. 

Podsumowując, powieść mimo wszystkich wad, które 
wymieniłem jest naprawdę warta przeczytania. Jej za-
lety w znacznym stopniu przesłaniają jej bolączki. Mamy 
tu do czynienia z  naprawdę dobrym kawałkiem litera-
tury, który zapoczątkował ogromne uniwersum, mające 
wielu fanów na całym świecie, w którego skład wchodzi 
trylogia gier, niezliczona ilość książek innych autorów, 
a na horyzoncie majaczy filmowa ekranizacja. Moim zda-
niem warto poznać historię moskiewskiego metra.

 ■ Mateusz Łagodziński (kl. IB) 

KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ – RECENZJA

„Metro 2033”
Dmitrij Głuchowski

Z  przyjemnością informujemy, że uczennica 
klasy 2i Julia Tame awansowała do trzeciego 
etapu Olimpiady Wiedzy o  Mediach! Praca, 
którą Julia przygotowała pod opieką wycho-
wawczyni mgr Marzanny Gromotowicz, zgodnie 
z  regulaminem, została najwyżej oceniona 
wśród prac w okręgu katowickim.
Organizatorzy Olimpiady zachęcając do uczest-
nictwa w niej piszą: „Współczesne media intry-
gują, dziwią, oburzają, często jednak powodem 
takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy 
o  ich funkcjonowaniu, historii i  ewolucji, struk-
turze i  mechanizmach działania.” Pozytywne 
i ambitne przykłady 10 reprezentantów okręgu 
katowickiego, w tym uczennicy klasy 2i V LO im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz finali-
stów z pozostałych okręgów – dają nadzieję, że 
współczesne media mają szansę pozytywnie 
funkcjonować i  dalej się rozwijać. Gratulujemy 
i życzymy Julii sukcesu w finale!

Olimpiada 
Wiedzy o Mediach - 
gratulujemy 
sukcesu 
Julii z klasy 2i

Przedstawiamy laureatów fotograficznego konkursu „ZOOM NA MATE-
MATYKĘ”, którego organizatorem było V LO im. Adama Mickiewicza w Czę-
stochowie we współpracy z  Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Patronat nad konkursem objęli: Dyrektor Delegatury w Częstochowie Ku-
ratorium Oświaty w Katowicach oraz Prezydent Miasta Częstochowy.

Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęć pokazujących zagadnienia 
matematyczne zauważone w przyrodzie, architekturze oraz w przedmiotach 
codziennego użytku. W  konkursie wzięło udział 53 uczestników 
z  13 szkół, którzy nadesłali 192 zdjęcia. Do konkursu przystąpili także 
uczniowie naszej partnerskiej szkoły – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Wyniki konkursu 
fotograficznego: 
„ZOOM NA MATEMATYKĘ” 

Jury wyłoniło następujących laureatów: 

I miejsce

• M. Najdek-Białas, uczeń II LO im. R. Traugutta w Częstochowie

II miejsce 

• K. Grudzińska, uczennica VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie 
• O.Płaczkiewicz, uczennica V LO im. A Mickiewicza w Częstochowie

III miejsce 

• M. Grytz, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych 
w Lublińcu, 

• Ł. Brzóska, uczeń V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
• K. Andrijewskaja, uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie,
• A. Korenikowa, uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Wszystkim autorom 
zdjęć dziękujemy za udział w  konkursie i  niezwykłe zainteresowanie te-
matem. Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w  następnym roku 
szkolnym.  

 ■ mgr Dorota Magacz, mgr Iwona Karlak

I miejsce - Sezonowe walce – M. Najdek-Białas 

II miejsce - Nieskończoność na Jurze – O. Płaczkiewicz II miejsce - Widelec do sześcianu – K. Grudzińska 
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Rok 2020 dobiegł końca, za nami grudzień. W tym miesiącu I LO im. Juliusza 
Słowackiego w Częstochowie mogło pochwalić się doprawdy zachwycającą ilo-
ścią sukcesów i osiągnięć uczniów. Otrzymaliśmy niesamowite wieści, że aż troje 
naszych uczniów zakwalifikowało się do II etapu V edycji konkursu „Od mun-
durka do togi”. Są to: Łukasz Hamara (kl. 2a), Dominika Majer (kl. 2e) oraz Oliwier 
Szczytkowski (kl. 2a). Aż 12 osób z naszej szkoły zakwalifikowało się do drugiego 
etapu Olimpiady Historycznej: Wiktor Czarnota i Adam Paliwoda (kl. IIa), Igor 
Chobot i Magdalena Kulesza (kl. IIb), Mateusz Caban, Dominika Majer i Kacper 
Menkarski (kl. IIe), Natalia Politańska i Filip Wojtysek (kl. IIf), Filip Sadowski, Mi-
kołaj Szymanek i  Maciej Zajączkowski (kl. IIIa). Z  kolei w  II – wojewódzkim - 
etapie Olimpiady Literatury i  Języka Polskiego wezmą udział: Maria Tkacz, 
Mateusz Caban (oboje z klasy II e), Natalia Gradzik (IIIa) i Lena Głogowska (IIIb). 
Ogromny sukces osiągnęły także: Zuzanna Michalczyk i Joanna Sepioło (kl. IIIb), 
Maria Tkacz (IIe) oraz Maja Wierzba (kl. Ia), które zakwalifikowały się do II etapu 
Olimpiady Filozoficznej. 

Z powodu obecnej sytuacji pandemicznej konkurs na Małe Formy Teatralne 
„Młodość bez Uzależnień”- Żyj pełnią życia przeprowadzono po raz pierwszy on-
line. W tym roku nie przyznano nagród za I i II miejsce, jednak wyróżnienie uzy-
skał filmik Marysi Krzywańskiej z  klasy IId pt. „Wygraj życie”. Co więcej, 
uczniowie: Julia Pałuszka, Jakub Błaszczyk, Dominika Majer i Julia Ślęzak prze-
szli do kolejnego etapu olimpiady projektów społecznych Zwolnieni z  Teorii. 
7 grudnia 2020r. odbyła się również XIX edycja Olimpiady Znajomości Afryki, 
a do drugiego etapu zakwalifikowali się: Mateusz Caban (IIe), Aleksandra Do-
bosz (IIIc) oraz Kacper Menkarski (IIe). Ogromnym sukcesem może poszczycić 
się Matylda Jureczko z  klasy IIc, która zajęła pierwsze miejsce w  Międzysz-
kolnym Konkursie Plastycznym „ItaliAMO! Za co kocham Włochy?”. Do etapu 
okręgowego Olimpiady Wiedzy Historycznej (CAPTIOSH) zakwalifikowali się: 
Mateusz Caban, Dominika Majer i Rafał Wiśniewski (kl. IIe), Wiktor Czarnota (kl. 
IIa), Jakub Błasik i Marta Torbus (kl. IIIa) oraz Maciej Świącik (kl. IIIb). Natomiast 
do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (CAPTIOSH) prze-
szedł Adam Paliwoda z kl. IIa. Uczniowie z klasy IIe: Mateusz Caban oraz Kacper 
Menkarski zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym. Drugie i trzecie miejsce w konkursie plastycznym „Kochaj, nie 
bij!” zajęły kolejno: Betina Garska oraz Edyta Kowalik. Natomiast Joanna Mi-
galska została wyróżniona w  II Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Ja 
i moja mała- wielka Ojczyzna”. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w kolejnych etapach konkursów!

 ■ Natalia Jarkiewicz IIIb

Sukcesy naszych uczniów

Mimo utrudnionej w obecnych czasach działalności społeczność na-
szego liceum nie ustaje we włączaniu się w przeróżne akcje. Okres 
przedświąteczny zainicjował więc zaangażowanie w zbiórki na rzecz 
potrzebujących. Dzięki hojności Słowaków udało się zebrać środki na 
rzecz fundacji ,,Dr Clown’’, a zakupione słodkości zostały przekazane 
dzieciom przebywającym w częstochowskich szpitalach. Tym samym 
I  LO ponownie dołączyło do wydarzenia organizowanego przez 
MEN pod hasłem ,,Razem na Święta’’, mającego na celu zachęcanie 
uczniów do szerzenia pomocy innym. O  tym, że warto pomagać, 
wiedzą z pewnością wszyscy -  uśmiech wywołany na twarzy dru-
giego człowieka tylko to potwierdza! W nawiązaniu do świąt Bożego 
Narodzenia działa także nasz szkolny samorząd, który zaplanował 
kilka aktywności na ten czas. Uczniowie, jak co roku, mogą wziąć 
udział w quizie na temat tradycji świątecznych w krajach anglojęzycz-
nych, a także pochwalić się zdjęciami czy filmem, na których  przygo-
towują się do obchodzenia świąt. Miejmy nadzieję, że ten czas 
przyniesie wszystkim dużo radości i  odpoczynku, a  gesty dobroci 
niech towarzyszą nam tak teraz, jak i przez cały rok.

 ■ Ewelina Kozłowska, kl. IIIb

Aktywna szkoła online

Być może osoby niezwiązane z  edukacją 
myślą sobie, że lekcje on – line to tylko słu-
chanie nauczyciela, czytanie przesłanych 
przez niego notatek i  cicha nauka po godzi-
nach. Tymczasem w I LO wiele zajęć ma nie-
zwykle atrakcyjną formę. Niektóre przybierają 
postać wszelkiego rodzaju quizów. Nauczy-
ciele przy użyciu różnych programów układają 
takie sprawdziany – konkursy, a my na telefo-
nach komórkowych staramy się szybko 
udzielać odpowiedzi. Bywa też, że nasi peda-
godzy współpracują z  różnymi instytucjami 
nauki i  kultury, co owocuje na przykład lek-
cjami w postaci wirtualnych spacerów po eks-
pozycjach muzealnych z  fachowo 
oprowadzającymi nas przewodnikami. Tak 
było w przypadku lekcji na temat dziedzictwa 
kulturowego Żydów w  Polsce przeprowa-
dzonej przez Muzeum Polin. Mamy także moż-
liwość brania udziału w  olimpiadach 
przedmiotowych i interdyscyplinarnych za po-
mocą Internetu. Jeszcze do niedawna wyda-
wało się to być nie do zrobienia, a tymczasem 
za nami na przykład I etap Olimpiady Wiedzy 
o  Filmie i  Komunikacji Społecznej w  ten 
sposób przeprowadzony, i czekamy na etap II 
– również online. Wbrew wszelkim obawom 
udało się również  - bardzo sprawnie i owocnie 
– przeprowadzić zajęcia o charakterze warsz-
tatów psychologicznych. Uczestniczący 
w  nich uczniowie klas pierwszych i  drugich 
mogli się przekonać, że wirtualna forma takich 
spotkań pomaga nawet odważniej i  bardzie 
otwarcie mówić o sobie, dzielić się spostrzeże-
niami czy udzielać rad.

 ■ Natalia Jarkiewicz, IIIb

E – lekcje wcale nie 
są nudne!

I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego

Nagroda Nobla to wyróżnienie za wybitne osiągnięcia ufundowane przez prze-
mysłowca i wynalazcę dynamitu Alfreda Nobla. Corocznie przyznaje się 5 na-
gród - w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz Pokojową 
Nagrodę. Te prestiżowe wyróżnienia wręczane są 10 grudnia przez Króla 
Szwecji. Z tej okazji obchodziliśmy Dzień, a właściwie Tydzień Polskich Laure-
atów Literackiej Nagrody Nobla poświęcony naszym wybitnym twórcom: Hen-
rykowi Sienkiewiczowi, Władysławowi Reymontowi, Czesławowi Miłoszowi. 
Wisławie Szymborskiej i Oldze Tokarczuk. Na zdalnych lekcjach języka polskiego 
obejrzeliśmy krótki film o Alfredzie Noblu i  jego nagrodzie oraz interaktywną 
prezentację dotyczącą sylwetek twórczych noblistów. Przywołaliśmy również 
postać polskiego i  amerykańskiego pisarza żydowskiego tworzącego głównie 
w języku jidysz, który również został uhonorowany Nagrodą Nobla. Humory-
styczny skrót książek Olgi Tokarczuk zaczerpnięty z „Przekroju” przybliżył twór-
czość najmniej nam znanej pisarki. Lektura fragmentów utworów połączona 
z  odgadywaniem ich autorów nieco nas zaskoczyła. Wisława Szymborska 
oprócz poważnej poezji pisała też frywolne limeryki, moskaliki, lepieje, odwódki, 
altruitki. Te niepoważne utwory wydane zostały w zbiorze „Rymowanki, czyli 
wierszyki dla dużych lekcji”. Swoją wiedzę o noblistach można było sprawdzić, 
wykonując zadanie na Learning Apps lub rozwiązując quiz na Quizziz. 

 ■  Anna Szydłowska

Dzień Polskich Laureatów 
Literackiej Nagrody Nobla

Pomagać powinniśmy przez cały 
rok, jednak czas przedświąteczny 
dlatego jest tak piękny, że pozwala 
nam pomyśleć o  wszystkich po-
trzebujących wokół nas: tych ma-
łych i dużych, młodszych i starszych 
no i tych kudłatych oczywiście. Na-
szych uczniów szczególnie do po-
magania zachęcać nie trzeba.
W tym roku w ramach edycji akcji 
MEN „Razem na Święta” uczniowie 
9 klas, nauczyciele i  pracownicy 
szkoły zaangażowali się w zbiórkę 
darów dla schroniska dla zwierząt 
w  Jamrozowiźnie, prowadzonego 
przez Centrum Integracji Spo-
łecznej w Kłomnicach. Zebraliśmy 
karmę suchą i mokrą oraz koce dla 
zwierząt. W piątek 18 grudnia na-
uczyciele i  uczniowie - wolonta-
riusze, odwiedzili schronisko 
i  przekazali zebrane dary. Mamy 
nadzieję, że nasza wizyta sprawiła 
radość zwierzakom. 
Uczniowie klasy I  ne postanowili 
pomóc naszym kudłatym „braciom 
mniejszym” mieszkającym 
w schronisku dla zwierząt przy ul. 
Gilowej w  Częstochowie. Zebrali 
kwotę 241 złotych, za które kupili 
karmę dla zwierzaków. Ponadto 
dołączyli też do „nakrętkowej 
akcji” dla schroniska. Klasa I dk za-
angażowała się w  akcję „Nakarm 
psa” prowadzoną na OLX. Klawia-

tury telefonów i  kciuki rozgrzały 
się do czerwoności, by nakarmić 
jak najwięcej piesków mieszkają-
cych w schronisku.
Z kolei uczniowie klasy IV En wraz 
z wychowawczynią Ewą Teperską 
postanowili pomyśleć o  dzieciach 
i seniorach. Za zebraną kwotę 300 
złotych zakupili słodycze oraz ko-
smetyki dla podopiecznych Domu 
Dziecka w  Chorzenicach, zaś se-
niorom z  Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ulicy Ogrodowej 28 
oprócz życzeń i  dobrego słowa 
przekazali własnoręcznie upie-
czone pierniki. Obie placówki dele-
gacja uczniów: Wojciech Pudelski 
oraz Natalia Tulin z  wychowaw-
czynią odwiedziła 22 grudnia.
Warto wspomnieć, że równolegle 
wsparliśmy też V edycję akcji: 
„Charytatywnie dla zwierząt” or-
ganizowaną przez Młodzieżowa 
Radę Miasta Częstochowy.  21 
grudnia wolontariusze odebrali ze 
szkoły kilkanaście kilogramów 
karmy suchej, mokrej oraz koce 
i leki dla zwierząt.
Wszystkim osobom, które wzięły 
udział w  akcji serdecznie dzięku-
jemy i  zachęcamy do pomagania 
nie tylko przed świętami, ale przez 
cały rok.
Szkolne Koło Wolontariatu ZSME.

 ■  Ewa Teperska

Światowy Dzień Futbolu ustanowiony 
został przez ONZ i  jest obchodzony 
10 grudnia. W  ramach jego obchodów 
zorganizowaliśmy dla młodzieży naszej 
szkoły konkurs wiedzy o  piłce nożnej 
w formie quizu podzielony na dwa etapy 
– eliminacje klasowe i  finał, do którego 
weszli najlepsi uczniowie z  poszczegól-
nych klas. Pierwsze miejsce zajął Oliwier 
Sornat z  klasy I  En, drugie Mariusz Ra-
decki z klasy I En, trzecie Dawid Kukuła 
z II En. 

 ■ Beata Orzeł, Piotr Lichota

Światowy Dzień 
Futbolu

16 grudnia 2020 uczniowie klasy 1 En 
technik elektryk wzięli udział w I etapie 
konkursu „The Point Online II 2020/21” 
zorganizowanego przez Centrum Kształ-
cenia Językowego „The Point”. Celem 
konkursu jest rozwijanie przez uczniów 
własnych kompetencji, nie tylko języko-
wych. Uczestnicy rozwiązywali quiz on-
line, na podstawie którego wyłoniono 
zwycięzcę. Został nim Oliwier Sornat, dla 
którego organizator ufundował nagrodę 
w postaci materiałów do nauki języka an-
gielskiego oraz gadżetów przydatnych 
w pracy online. II etap konkursu zaplano-
wano na 18 czerwca 2021 roku. Gratulu-
jemy zwycięzcy i  życzymy powodzenia 
w kolejnym etapie.

 ■  Beata Wroniecka

The Point Online II

Dnia 17 grudnia 2020 r nasza szkoła zorganizowała Powiatowy Konkurs Histo-
ryczny „Walki o granice II Rzeczypospolitej. W 100 rocznicę „cudu nad Wisłą”. 
Uczniowie ze szkół podstawowych, głównie klas siódmych i ósmych, mieli możli-
wość sprawdzenia swojej wiedzy z okresu początków odrodzonego po rozbio-
rach państwa polskiego. W ciągu 40 minut musieli zmierzyć się z 35 pytaniami 
w zróżnicowanej formie – od otwartych i opisowych do jedno lub wielokrotnego 
wyboru. W konkursie, zorganizowanym on–line, wzięło udział ponad 30 uczniów 
z 11 szkół podstawowych z Częstochowy oraz okolicznych miejscowości. Naj-
lepszą wiedzą wykazały się następujące osoby: 
Maja Leśnikowska - SP im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej – I miejsce
Kacper Chrząstek - SP im. Synów Pułku w Węglowicach – II miejsce
Mateusz Litwińczyk - SP im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych – II miejsce
Piotr Mazurkiewicz - SP w Jastrzębiu – III miejsce
Kacper Musiał - SP im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej – III miejsce
Eliza Troczka - SP im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych - wyróżnienie

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!
 ■  Dominik Wołyniec

Walki o granice II Rzeczypospolitej. 
W 100 rocznicę „cudu nad Wisłą”

Pomagamy!!!
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Wybrane samochody na dzień 15 stycznia 2021 r.

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

61.900 zł

VW PASSAT 
2.0 D, rok prod. 2007

16.900 zł

FORD FOCUS 1.6 E + LPG, 
rok prod. 2017,  
kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT

37.900 zł

MINI COOPER 1.5 E, rok 
prod. 2019, 9 tys. km, 
kraj.,I-wł., gwarancja 

72.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 zł

Q	 OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT 69.900 zł

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

 14.400 złQ	 MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005
Q	 NISSAN X TRAIL 2005r, 2.2D  18.900 zł

Q	 BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006 15.900 zł

Q	 BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT 238.900 zł

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

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-VAT  28.900 zł

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

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

Q	 HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT 29.900 zł

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

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

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

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  169.000 zł

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

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4, 
kraj., I - wł., gwarancja

69.900 zł

TOYOTA YARIS  
1.0 E, kraj.,rok prod. 2014-
2016, gwarancja, I-wł., F-VAT

31-900 - 33.900 zł
Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj 7.900 zł

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

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

Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 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	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT,  56.900 zł

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

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

Q	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł
Q	 TOYOTA AVENSIS 1.8 E, rok prod. 2016,kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT 53.900 zł

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

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

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

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

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 
F-VAT,  63.900 zł

 23.900 złQ	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

Q	 SKODA OCTAVIA 2.0 D., rok prod. 2015, kraj., I-wł., 
serwisowany, bogate wyposażenie nawigacja  51.900 zł

Kierowco 

Masz nieodśnieżony samochód? 
Narażasz się na mandat!

 Qcd. ze str. 1
Zimą - najczęściej rano - można na 

drogach zobaczyć samochody, któ-
rych wygląd może wzbudzać... po-
ważne obawy. Problemem nie jest 
ich stan techniczny, lecz zalegający 
na nadwoziu i szybach śnieg oraz lód. 
Zdarza się, że zaszronione są 
wszystkie szyby, a  przednia jest od-
śnieżona tylko w części, dzięki której 
kierujący widzi cokolwiek przed 
sobą. Cokolwiek, bo jego pole wi-
dzenia jest praktycznie zerowe...

Taka sytuacja plus złe warunki at-
mosferyczne mogą mieć tragiczne 
skutki. - Kierowca takiego pojazdu 
nie ma możliwości zobaczyć pie-
szego, nawet w  pełnym świetle, nie 

widzi też dobrze innych pojazdów – 
przypominają stróże prawa. - Po-
rusza się na wyczucie zagrażając 
wszystkim uczestnikom ruchu dro-
gowego. Często też podczas jazdy 
z  takiego samochodu odpadają ka-
wałki lodu czy śniegu upadając 
potem na jadące za nim pojazdy, po-
wodując uszkodzenia szyb lub zmu-
szając kierujących do gwałtownego 
hamowania. Spadający z  pojazdów 
lód to też częsty problem pojawia-
jący się poza miastem. Zdarzają się 
przypadki, gdy z  naczepy jadącego 
„tira”, spadają duże kawałki lodu. 
Przy większych prędkościach mogą 
być one śmiertelnym zagrożeniem – 
ostrzegają funkcjonariusze.

W każdej z powyższych sytuacji, kie-
rujący świadomie naraża na niebez-
pieczeństwo innych uczestników 
ruchu drogowego.

Policjanci przypominają, że zgodnie 
z prawem o ruchu drogowym, pojazd 
uczestniczący w ruchu ma być tak wy-
posażony i  utrzymany, aby korzy-
stanie z  niego nie zagrażało 
bezpieczeństwu osób nim jadących 
lub innych uczestników ruchu. Nie 
może naruszać też porządku ruchu na 
drodze i  narażać kogokolwiek na 
szkodę. - Używanie pojazdu w ruchu 
ma również zapewniać dostateczne 
pole widzenia kierowcy oraz łatwe, 
wygodne i  pewne posługiwanie się 
urządzeniami do kierowania, hamo-
wania i sygnalizacji – dodają.

Jakie konsekwencje grożą kierowcy, 
który nie stosuje się do powyższych 
przepisów? - Z  całą pewnością, jeśli 
patrol policji zauważy taki pojazd za-
grażający innym uczestnikom ruchu, 
to zostanie on zatrzymany. Kierujący 
musi się w  tej sytuacji liczyć z  man-
datem w wysokości do 500 złotych – 
informują policjanci.

Pamiętajmy więc, aby przed wy-
jazdem zadbać o  bezpieczeństwo 
własne i  innych uczestników ruchu. 
Czasem wystarczy poświęcić tylko 
kilka minut by właściwie przygo-
tować auto do podróży i  zapewnić 
sobie tym samym komfort oraz bez-
pieczeństwo jazdy, a  nawet uniknąć 
tragedii na drodze.

 ■ KG

fot. pixabay.com
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Elektryczne samochody co-
raz mocniej i wyraźniej wpi-
sują się w polską rzeczywi-
stość. Rynek wzbogaca się 
o nowe modele, które różnią 
się designem, pojemnością 
akumulatorów i większymi 
zasięgami. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jaka jest różnica 
między samochodami spali-
nowymi, a elektrykami, 
a także na czym polega kom-
fort jazdy samochodem 
elektrycznym.

Wypożyczyliśmy z  salonu Vol-
kswagen Krotoski Częstochowa sa-
mochód w  pełni elektryczny, czyli 
Volkswagena ID. 3. Na stronie de-
alera czytamy, że jest to model, 
który rozpoczyna nową, dyna-
miczną erę w  świecie elektrycznej 
mobilności.

Czy rzeczywiście tak jest?
Zacznijmy od ogólnych informacji. 

ID.3 to pierwszy seryjny samochód 
tej niemieckiej marki, który od pod-
staw powstał jako pojazd elek-
tryczny i  wyłącznie w  tej postaci 
jest sprzedawany. ID.3 jest produ-
kowany z trzema wersjami akumu-
latorów – 45 kWh, 58 kWh oraz 
77 kWh. Najmniejszy akumulato 
ma wystarczyć do pokonania 
330 km, średni wystarcza na 420 
km, a największy – 550 km /zasięg 
mierzony według wytycznych 

normy WLTP/. Obecnie do wyboru 
w  salonie są baterie 58 kWh lub 
77 kWh. Mniejsza bateria będzie 
dostępna w późniejszym terminie - 
czytamy na stronie dealera.

Sprawdzamy, jakie ma parametry 
techniczne?

Volkswagen ID.3 na pierwszy rzut 
oka wygląda jak tradycyjny kom-
paktowy hatchback. Jednak jego 
design zewnętrzny jest mocno futu-

rystyczny. Auto ma 4,26 m długości, 
czyli mniej więcej tyle, co Golf, ale 
ma aż 12 cm większy rozstaw osi. 
Tak więc mocnym punktem tego sa-
mochodu jest wysoki komfort po-
dróżowania, co oczywiście 
potwierdzamy. Myślę, że jest to za-
sługa dopracowanego zawieszenia 
oraz bardzo wygodnych siedzeń, 
a  także przestronnego wnętrza. 
Doskonale nadaje się jako samo-
chód do pracy, ale nie tylko. Spo-
kojnie możemy go polecić również 
jako samochód rodzinny.

Auto w  wersji, którą testujemy, 
czyli z  akumulatorem 58kWh 
przyspiesza do 100 km/h w 7,3-7,9 
sekund, co również możemy po-
twierdzić.

Zasięg według producenta to 
około 420 km 

Cena katalogowa od 155 890zł
Max. moc 150 kW (204 PS)
Czas ładowania w  domu (do 

pełnej baterii) ok. 6 godz. 15 min - 
ok. 7 godz. 30 min

Zasięg po 30 min. szybkiego łado-
wania 290-350km

(dane według producenta )
Ocena wnętrza
Przestrzenne i wygodne. Obsługa 

pokładowych urządzeń odbywa się 

za pomocą komend głosowych oraz 
lub poprzez dotyk. Nawet przyciski 
na kierownicy są wyłącznie wirtu-
alne. Jedyne prawdziwe przełącz-
niki to te, które znajdują się na 
drzwiach i służą do otwierania szyb 
oraz przycisk świateł. Auto obsłu-
guje się bardzo intuicyjnie. 
Wszystko jest czytelne i bardzo no-
woczesne. Miejsca w  kabinie było 
całkiem sporo zarówno na 
przednim, jak i na tylnym siedzeniu.

Volkswagen rekomenduje, żeby 
ładować baterię do 80 procent, 
więc jeśli zastosujemy się do rad 
producenta i  będziemy ładować 
auto w  przedziale 20-80 procent, 
osiągniemy około 215 kilometrów 
na jednym ładowaniu. Zawsze 
mamy możliwość uzupełnienia 
energii do pełna, by wybrać się 
w dłuższą trasę.

Pod względem uzyskiwanego 
osiągów oraz zasięgu Volkswagen 
ID.3 jest jednym z  lepszych elek-
trycznych samochodów dostęp-
nych na rynku. Pochwała należy się 
również za wysoki komfort jazdy, 
przyjemne prowadzenie i  cichą 
pracę zawieszenia. 

 ■ Bartłomiej Mazur

Volkswagen ID.3 

Dla ludzi, którzy szukają zmian
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MOTORYZACYJNE

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

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

 Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTO-
ROWER   Z PRL-U zapomniany, za-
stały w garażu np. Warszawa, Syre-
na, Moskwicz, Wołga, Skoda, Zaporo-
żec, Junak, WFM, WSK, Osa, Komar,  
Motorynka i inne . Tel. 608 097 274

SPRZEDAM

 Q SPRZEDAM samochód Matiz  
z 2002 roku, tel. 34 362 94 27

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

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

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

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

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

 Q  Wynajmę garaż,  
tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha.  
Dojazd 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 
(dzielnica: Północ) cena:  
312 000,00 pln powierzchnia:  
61,00 m² ; tel. 502583667

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

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

tel. 502583667

 Q Mieszkanie M4 po modernizacji 
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 
299000 zł. Tel. 504 132 951

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

 Q Futrówka skóra (świnia)  
tel. 790 819 855

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

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 Q Kopierkę laserową HP 1010  

- tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) 
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 
+ pilot; telefon komórkowy Sam-
sung + ładowarka; tel. 530 485 377

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

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

 Q Meble młodzieżowe „norweskie” 
w dobrym stanie. Szafa, regał  
z 4 półkami, szafka z 3 szuflada-
mi, nad szafką z szufladami jest 
regał z 2 półkami, biurko nad 
biurkiem półka, stolik nocny, stolik 
pod komputer. Częstochowa,  
tel. 508 747 290

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna  
tel. 34 362 94 27

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

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

 Q Rower Cobran Shimano -  
tel. 697 272 102

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

 Q Serwis obiadowo-kawowy: 
(6-osobowy) z kamionki ciemny 
brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153

 Q Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

 Q Sofa - mało używana,rozkładana. 
Szara, dół czarny. Szer. 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. – Używa-
na w bdb. 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 workowany z dostawą pod po-
dany adres na terenie Często-
chowy i okolic Tel. 601 495 165

PRACA

DAM PRACĘ
 Q Praca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT  
lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/wy-
oblacza tel. 601 505 520

 Q Firma Tacho poszukuje pracownika 
do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 Q Podejmę pracę - pracownik go-
spodarczy, porządkowy, stróż, go-
dziny popołudniowe, nocne. Solidny 
i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160 

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

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

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

USŁUGI
 Q Naprawa pomp wodnych, hydro-
forowych, samochodowych i cyr-
kulacyjnych.  Ul. Ikara 133a, tel. 669 
245 082

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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W strukturach Akademii Raków 
z początkiem nowego roku doszło 
do kilku zmian personalnych. Do 
sztabu szkoleniowego dołączyli 
nowi trenerzy – Dariusz Grzegrzół-
ka, Michał Sikorski, Piotr Pernala 
i były zawodnik Rakowa, Rado-
sław Werner.

- Trener Dariusz Grzegrzółka, który 
w  przeszłości pełnił rolę dyrektora 
szkółki piłkarskiej Elany Toruń 
obejmie nowopowstałe stanowisko 
zastępcy dyrektora Akademii Raków, 
a także drugiego trenera zespołu re-
zerw, zastępując odchodzącego Ma-
cieja Meggera. Trener Grzegrzółka 
prowadził także pierwszy zespół 
Elany. Posiada licencję UEFA ELITE 
YOUTH. Michał Sikorski również po-

siada licencję UEFA ELITE YOUTH. 
Na początku swojej przygody w Aka-
demii Raków będzie II trenerem w ze-
spole U-15, który występuje 
w  Centralnej Lidze Juniorów. Były 
trener główny etapu w Akademii Wi-
dzewa będzie pełnił także rolę tre-
nera analizy szkoleniowej. Z  kolei 
trenerzy Piotr Pernal (licencja UEFA 
B) i Radosław Werner (licencja UEFA 
A) obejmują odpowiednio stanowiska 
asystentów w zespołach U-9 i U-10 – 
poinformował klub. Do tej pory 
funkcję asystenta w  zespole U-15 
i pierwszego trenera U-9 pełnił Piotr 
Bartyzel. Teraz przejmie on drużynę 
U-14. Pierwszym trener U-9 został 
natomiast Przemysław Oziębała. - 
Ponadto do pionu sportowego dołą-
czyli Michał Szczepański, który 
będzie analitykiem i  statystykiem 

w Dziale Scoutingu oraz Damian Sa-
dawa, jako praktykant w Dziale Ana-
lizy Szkoleniowej. Do Akademii 
Raków dołączył także Piotr Maćko-
wiak, który ostatnio był kierownikiem 
I  drużyny RKS-u. Maćkowiak objął 
funkcję kierownika ds. organizacji – 
dodaje klub. W  oficjalnym komuni-
kacie poinformowano także 
o  zakończeniu współpracy ze wspo-
mnianym wcześniej Maciejem Meg-
gerem oraz fizjoterapeutą Łukaszem  
Pabichem. Z  Akademią Rakowa za 
kilka tygodni ma pożegnać się rów-
nież inny fizjoterapeuta – Łukasz Bie-
lecki. - Wszystkim trzem osobom 
dziękujemy za pracę na rzecz Aka-
demii i  życzymy sukcesów zawodo-
wych – podsumował Raków 
Częstochowa.

PGE Ekstraliga

Kluby włączają się 
w akcję #SzczepimySię

Akademia Rakowa

Zmiany personalne w strukturach

PGE Ekstraliga i wszystkie kluby 
żużlowej ligi włączyły się w akcję 
#SzczepimySię. W ramach promo-
cji Narodowego Programu Szcze-
pień dołączyło już wiele osób ze 
środowiska kultury, sportu, poli-
tyki i medycyny. Do akcji przyłą-
czyła się również PGE Ekstraliga 
wraz z klubami najlepszej żużlo-
wej ligi świata.

Wśród klubów, które wraz z PGE 
Ekstraligą przystąpiły do promocji 
Narodowego Programu Szczepień 
znalazł się ELTROX WŁÓKNIARZ 
Częstochowa, MOJE BERMUDY 
STAL Gorzów, MRGARDEN GKM 

Grudziądz, FOGO Unia Leszno, 
MOTOR Lublin, eWinner Apator 
Toruń, BETARD SPARTA Wrocław, 
RM SOLAR FALUBAZ Zielona 
Góra. Informacja ta została opubli-
kowana przez PGE Ekstraligę na 
stronie internetowej i w social me-
diach. - Wszyscy pragniemy po-
wrócić do normalności. Dlatego tak 
ważne jest, żeby przeciw COVID-19 
zaszczepiło się jak najwięcej osób. 
Właśnie dlatego powstała kam-
pania #SzczepimySię, która ma 
uświadamiać, informować i rozwiać 
wszelkie wątpliwości na temat 
szczepionki – podkreśla Włókniarz 
Częstochowa.

Występujące w ekstraligowych 
rozgrywkach, tenisistki Bebetto 
AZS UJD zakończyły sezon z brązo-
wym medalem. Klub jest zadowo-
lony również z indywidualnych 
osiągnięć swoich zawodników. 
W niższych ligach występowały 
ponadto dwa inne zespoły klubu.

2020 rok nie był łatwy dla spor-
towców AZS UJD, podobnie jak dla 
wszystkich innych, jednak poradzili 
sobie oni naprawdę świetnie. Pierwszy 
zespół klubu w  składzie Tatiana Bi-
lenko, Roksana Załomska i  Sandra 
Wabik wywalczyły brązowy medal 
w  ekstraklasie i  zdobyły również Pu-
char Polski na szczeblu województwa. 
Z kolei drugi zespół w 2. lidze opolsko-
-śląskiej uplasował się na szóstej po-
zycji. Dużym sukcesem zakończyły się 
89. Indywidualne Mistrzostw Polski 
Seniorów w  tenisie stołowym, gdzie 
zawodniczka Bebetto AZS UJD Rok-
sana Załomska zdobyła brązowy 
medal w grze podwójnej z Aleksandrą 
Michalak z  klubu Polmlek Lidzbark 

Warmiński. - Indywidualnie naj-
większe sukcesy w  ostatnich dwu-
nastu miesiącach odnosiła Sandra 
Wabik i  Julia Szemiel. Sandra Wabik 
w  pierwszej połowie roku zajęła 
trzecie miejsce w 3. Grand Prix Polski 
Seniorów w  Gdańsku. Julia Szemiel 
zdobyła brązowy medal w  grze de-
blowej Mistrzostwa Śląska Młodzie-
żowców w  Łaziskach Górnych 
z  Aleksandra Górską (UKS Energia 
Siewierz) – podsumowuje klub. AZS 
UJD w 2020 roku zorganizował rów-
nież Mistrzostwa Polski Niesłyszą-
cych Juniorów i  Seniorów w  tenisie 
stołowym. Częstochowscy pingpon-
giści AZS UJD Częstochowa na swoim 
terenie zdobyli 13 medali (7 złotych, 4 
srebrne, i  2 brązowe). - Wśród se-
niorów Adrian Szeliga wywalczył trzy 
złote medale w  grze pojedynczej, 
w grze podwójnej w parze z Pawłem 
Pięta, w  grze mieszanej z  Gabrielą 
Dyszkiewicz. Drugi z naszych zawod-
ników Paweł Pięta zdobył 3 medale 
w  każdym kolorze złoto w  grze po-
dwójnej, srebro w  grze pojedynczej, 
oraz brązowy w  grze mieszanej 

z  Iwoną Żyłą. Wychowanek naszego 
klubu 14-letni Karol Jabłoński zdobył 
pierwszy brązowy medal seniorski in-
dywidualnie. Wywalczył też brąz 
w  grze mieszanej. Wśród seniorek 
Julia Szemiel zdobyła trzy medale. 
Była pierwsza w grze podwójnej oraz 
druga w grze pojedynczej i mieszanej. 
Dwa złote medale w  kategorii ju-
niorów zdobył Karol Jabłoński. Wy-
walczył w grze pojedynczej do lat 16, 
a w grze mieszanej do lat 19 – wylicza 
AZS UJD. W grudniu udało się wywal-
czyć Julii Szemiel i Adrianowi Szemie-
lowi także dwa złote medale podczas 
Integracyjnych Mistrzostw Polski 
w tenisie stołowym.

W  sezonie  2020/2021 druga 
żeńska drużyna AZS UJD, która wy-
stępowała w  rozgrywkach II ligi 
opolsko-śląskiej zakończyła II rundę 
na 10. miejscu. Skład tej drużyny to 
Julia Szemiel, Maja Bladocha, Zu-
zanna Pawełczak, Alicja Gruca, Alek-
sandra Jezik. Trzy z nich mają za sobą 
swój II-ligowy debiut.

AZS UJD

Sezon zakończony sukcesami

Młodzi adepci Skry Częstochowa 
wrócili do rywalizacji sportowej 
po długiej przerwie świątecznej 
i noworocznej. 9 stycznia na sta-
dionie Skry odbył się trójmecz 
pomiędzy zespołami KS Skra Czę-
stochowa, Rozwój Katowice oraz 
AP Champions Piekary Śląskie 
w kategorii Młodzik D2.

- Rozgrywki miały charakter gier 
„każdy z  każdym”, wszystkie 
mecze trwały 30 minut. Pomimo 
przerwy noworocznej poziom ry-
walizacji stał na bardzo ciekawym 
poziomie! Żadna z  drużyn nie 
chciała przysłowiowo „tanio 
sprzedać skóry” co odzwiercie-

dlały dość wyrównane wyniki 
wszystkich gier – poinformował 
klub. - Tęsknoty za piłką nożną nie 
można porównać do niczego in-
nego. Myślę, że chłopcy, tak samo 
jak i ja, bardzo wyczekiwali pierw-
szej możliwości gry w  tym roku. 
Drużyna spisała się poprawnie, jak 
na powrót po przerwie nowo-
rocznej. Oczywiście czeka nas 
dużo pracy przed wznowieniem 
oficjalnych rozgrywek, jednak po 
tym, co mogłem zobaczyć w  wy-
konaniu mojej drużyny w sobotę – 
jestem dobrej myśli – powiedział 
trener drużyny, kategorii D2, rocz-
nika 2009 – Mariusz Czok.

Skra Ladies

Plan sparingowy drużyny
Zespół Skra Ladies zakończył 
rundę jesienną na pozycji lidera 
w grupie zachodniej II. Ligi. 11 
stycznia zawodniczki wznowiły 
treningi, przygotowujące do run-
dy wiosennej.  Żeńska drużyna 
Skry podobnie jak męska ma za-
planowanych aż 8 spotkań kon-
trolnych. Klub przedstawił już 
plan tych meczów.

W miniony poniedziałek piłkarki 
Skry czekały testy motoryczne, 
które miały pokazać, w  jakiej 
formie powróciły po świąteczno-
-noworocznej przerwie. Drużyna 
Marty Miki i  Patryka Mrugacza 
przygotowuje się do rundy wio-
sennej na własnych obiektach. 
Pierwsze ze spotkań sparingo-
wych zaplanowane zostało na 23 
stycznie. Ladies zmierzą się wów-
czas z  chłopakami z  juniorskiej 
drużyny Skry. Zgodnie z  dalszym 
planem będą już później grać wy-
łącznie z  żeńskimi drużynami – 
z ekstraligi, I oraz III ligi. - Nie da się 

ukryć, że celem na wiosnę będzie 
utrzymanie pozycji lidera i awans 
do pierwszej ligi – podkreśla klub –  
Zimą nie jest łatwo się wzmocnić, 
ale cały czas rozglądamy się za za-
wodniczkami na konkretne po-
zycje. Najważniejsze, że żadna 
z  dziewczyn nie powinna opuścić 
naszej drużyny – mówi trener 
Marta Mika. Pełny harmonogram 
meczów sparingowych wygląda 
następująco:
23.01, godz. 15.00 Skra Ladies – 
Skra Częstochowa (juniorzy)
30.01, godz. 15.00 Czarni Sosno-
wiec – Skra Ladies
03.02, godz. 18.00 Rekord Bielsko-
-Biała – Skra Ladies
13.02, godz. 15.00 Skra Ladies – 
SMS II Łódź
17.02, godz. do ustalenia Skra La-
dies – ROW Rybnik
20.02, godz. do ustalenia SWD Wo-
dzisław – Skra Ladies
27.02, godz. 17.00 Skra Ladies – 
Pogoń Zduńska Wola
07.03, godz. 15.00 Czarni II Sosno-
wiec – Skra Ladies

Skra Częstochowa

Powrót do gry
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