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Wywiad z  prezesem klubu

Aktualności klubowe

Rząd chce ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych w wypad-
kach drogowych, o co najmniej 40 proc. oraz zmniejszyć 

liczby ciężko rannych o co najmniej 41 proc. 
Pomóc ma tym nowy program Bezpiecznej In-
frastruktury Drogowej. W  jego ramach 
zaplanowano między innymi poprawę infra-
struktury drogowej, doświetlenie przejść dla 
pieszych, budowę chodników oraz ciągów 
pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych.

Częstochowa

Niemal 1,5 miliona na 
bezdomne zwierzęta

Blisko 1,5 miliona złotych zarezerwowano w miejskim bu-
dżecie na realizację programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami. Częstochowscy radni już go zatwierdzili. 
Jego cel to zarówno opieka, jak i zapobieganie bezdom-
ności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.
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Trwają intensywne testy pierwszego elektrycz-
nego autobusu w taborze częstochowskiego MPK. 
Pojazd pokonał już kilkanaście tysięcy kilome-
trów. Odbywa oczywiście kursy z pasażerami. - Jak 
na razie efekty są obiecujące – podkreśla Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie.
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Wcześniejsi emeryci i renciści, którzy w 2020 r. pracowali za-
wodowo, powinni do 1 marca powiadomić ZUS o osiągniętych 
w  ubiegłym roku przychodach oraz  o wybranym przez siebie 
systemie rozliczeniowym  – miesięcznym lub rocznym - w za-
leżności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.
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Jeszcze w tym roku ma zostać uruchomiona Centralna 
Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), w której „będą 
gromadzone jednolite i uspójnione dane w skali całego 
kraju dotyczące źródeł emisji w sektorze komunalno-by-
towym”. Rządzący chcą mieć bowiem wszystkie istotne 
informacje na temat tego, w jaki sposób są ogrzewane 
domy i mieszkania w naszym kraju. Obowiązek przekazy-
wania tego typu danych będzie spoczywać na właścicielu 
każdego budynku czy lokalu mieszkalnego. Jeśli nie zo-
stanie dopełniony, będzie grozić grzywna do 5 tysięcy 
złotych.
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Efekty są obiecujące

MPK wciąż testuje 
autobus 
elektryczny

Emerycie bądź rencisto

Poinformuj ZUS 
o dodatkowych 
przychodach

Nowy rządowy program

Chcą poprawić 
bezpieczeństwo  
na naszych drogach

500 plus

Nie zwlekaj 
ze złożeniem 
wniosku

Trwa nabór wniosków na „500 
plus”. W tym roku mamy jednak 
pewną zmianę – świadczenie  bę-
dzie ustalane na okres od 1 czerw-
ca do 31 maja następnego roku 
kalendarzowego. Żeby pieniądze 
nie przepadły, lepiej złożyć wnio-
sek jak najszybciej.

Duża zmiana, ważne terminy!

Aby uzyskać prawo do świadczenia 
wychowawczego od 1 czerwca tego 
roku, wnioski można składać już od 1 
lutego drogą elektroniczną za pośred-
nictwem portalu Empatia, przez ban-
kowość elektroniczną lub przez portal 
PUE ZUS. Złożenie wniosku drogą 
tradycyjną, czyli osobiście w  urzędzie 
lub za pośrednictwem poczty, będzie 
możliwe od 1 kwietnia.

Co istotne, rok 2021 przyniósł 
ważną zmianę - prawo do świadczenia 

jest tym razem ustalane na okres od 
1 czerwca do 31 maja następnego 
roku kalendarzowego. Co to oznacza 
w praktyce?

- Złożenie kompletnego i prawidłowo 
wypełnionego wniosku o świadczenie 
wychowawcze na kolejny okres w ter-
minie do 30 kwietnia oznacza przy-
znanie oraz wypłatę świadczenia za 
czerwiec maksymalnie do 30 czerwca 
tego roku.

- W  przypadku kompletnych i  pra-
widłowo wypełnionych wniosków 
złożonych w okresie od 1 do 31 maja 
danego roku, ustalenie prawa oraz wy-
płata przyznanego świadczenia z  wy-
równaniem od czerwca nastąpi nie 
później niż do 31 lipca tego roku.

- Jeżeli osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze złoży wniosek 
wraz z  wymaganymi dokumentami 
w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 

danego roku, ustalenie oraz wypłata 
przyznanego świadczenia z wyrówna-
niem od czerwca nastąpi nie później 
niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

- Uwaga! Złożenie wniosku później, 
czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo 
do świadczenia wychowawczego zo-
stanie ustalone, a świadczenie wypła-
cone od miesiąca złożenia wniosku. 
Tylko złożenie wniosku do końca 
czerwca 2021 r. gwarantuje, że świad-
czenie wychowawcze zostanie wypła-
cone z  wyrównaniem od 1 czerwca.  
Dlatego nie warto zwlekać. Złożenie 
kompletnego i  prawidłowo wypełnio-
nego wniosku o  świadczenie wycho-
wawcze na kolejny okres w  terminie 
do 30 kwietnia oznacza przyznanie 
oraz wypłatę świadczenia za czerwiec 
maksymalnie do 30 czerwca tego roku 
– a więc z zachowaniem ciągłości wy-
płaty świadczenia.

 ■ czytaj dalej na str. 2

Ruszy specjalny system ewidencji

Będzie trzeba 
informować, 
czym ogrzewamy dom

str. 11-14
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności

Otrzymuję świadczenie wycho-
wawcze na dziecko, czy muszę 
składać nowy wniosek w tym roku?

Tak, w 2021 r. konieczne jest zło-
żenie wniosku na nowy okres 
świadczeniowy.

Kiedy muszę złożyć wniosek, by 
zachować ciągłość wypłaty świad-
czenia?

Złożenie kompletnego i prawidłowo 
wypełnionego wniosku o świad-
czenie wychowawcze na kolejny 
okres w terminie do 30 kwietnia 
oznacza przyznanie oraz wypłatę 
świadczenia za czerwiec maksy-
malnie do 30 czerwca tego roku.

Co się stanie, jeżeli wniosek złożę 
później – w maju, czerwcu, lipcu? 
Kiedy otrzymam pieniądze?

W przypadku kompletnych i pra-
widłowo wypełnionych wnio-
sków złożonych w okresie od 1 do 
31 maja danego roku, ustalenie 
prawa oraz wypłata przyznanego 
świadczenia z wyrównaniem od 
czerwca nastąpi nie później niż do 
31 lipca tego roku.
Jeżeli osoba ubiegająca się o 
świadczenie wychowawcze złoży 
wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od 1 
czerwca do 30 czerwca danego 
roku, ustalenie oraz wypłata 
przyznanego świadczenia z wy-

równaniem od czerwca nastąpi 
nie później niż do dnia 31 sierpnia 
tego roku.

Uwaga! Złożenie wniosku 
później, czyli po 30 czerwca, 
oznacza, że prawo do świad-
czenia wychowawczego zo-
stanie ustalone, a świadczenie 
wypłacone od miesiąca złożenia 
wniosku.

Co to oznacza w praktyce?

Tylko złożenie wniosku do końca 
czerwca 2021 r. gwarantuje, że 
świadczenie wychowawcze zo-
stanie wypłacone z wyrównaniem 
od 1 czerwca.

Czy oprócz wniosku trzeba będzie 
składać jakieś dodatkowe doku-
menty?

Od czasu zniesienia kryterium do-
chodowego rodzice nie muszą już 
dokumentować swojej sytuacji 
dochodowej, a ustalając prawo 
do świadczenia wychowawczego, 
organ realizujący to świadczenie 
opiera się przede wszystkim 
na informacjach zawartych we 
wniosku.

Jeżeli moje dziecko ma 17 lat, to 
otrzymam na nie świadczenie wy-
chowawcze?

Tak, świadczenie przysługuje od 
narodzin dziecka aż do ukoń-
czenia przez nie 18. roku życia. 
Co ważne, świadczenie obejmuje 
zarówno dzieci przebywające w 
rodzinach, jak i pieczy zastępczej

500 plus

Nie zwlekaj ze 
złożeniem wniosku

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony 
jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku  
   z wymaganymi dokumentami 

do 30 kwietnia 2021 r.   

    do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.  do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.  do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.  do 31 października 2021 r.

Wypłata świadczenia

Kominiarz nie dopełnił obowiązków

Usłyszał 
zarzut nieumyślnego 
spowodowania 
śmierci
Zarzut nieumyślnego spowo-
dowania śmierci usłyszał były 
kominiarz Krzysztof R. Proku-
ratura Rejonowa w Myszkowie 
uznała, że nie dopełnił on 
swoich obowiązków.

Zmarły Jerzy M. był zatrudniony 
w Urzędzie Gminy w Niegowie na 
stanowisku palacza pieca central-
nego ogrzewania. Pokrzywdzony 
ukończył kurs palacza kotłowego 
i corocznie odbywał szkolenie 
okresowe. 25 września 2019 roku 
około godz. 9.00 na polecenie 
przełożonego Jerzy M. podjął 
próbę uruchomienia pieca grzew-
czego. Po wstępnym rozpaleniu, 
sprawdził instalację grzewczą w 
budynku, a także skontrolował 
kaloryfery i odpowietrzył je. Póź-
niej zszedł do kotłowni. Około 
godz.14.00 jeden z pracowników 
urzędu poszedł tam i zauważył, że 
Jerzy M. nie daje oznak życia.

W wyniku zarządzonej przez pro-
kuratora sekcji zwłok stwierdzono, 
że przyczyną zgonu pokrzyw-
dzonego było zatrucie tlenkiem 
węgla - badanie na obecność kar-
boksyhemoglobiny wykazało 81% 
(poziom powyżej 70% jest dawką 
śmiertelną). W organizmie denata 
stwierdzono też 0,5 promila alko-
holu etylowego, jednakże biegły 
z zakresu medycyny sądowej wy-
kluczył, że takie stężenie alkoholu 
miało wpływ na zgon Jerzego M.  
- W śledztwie prokurator uzyskał 
opinię biegłego ds. pożarnictwa, z 

której wynika, że ostatnia, przed 
zaistnieniem zdarzenia, kontrola 
przewodów kominowych była 
przeprowadzona w lipcu 2019 
roku przez mistrza kominiarskiego 
Krzysztofa R. - mówi prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w Częstochowie. 
- Ponadto biegły stwierdził, że w 
protokole tej kontroli Krzysztof R. 
potwierdził nieprawdę, iż kanały 
dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
odpowiadają obowiązującym prze-
pisom. Z przeglądu wykonanego 
po zdarzeniu wynikało bowiem, że 
przewód wentylacyjny w pomiesz-
czeniu kotłowni był niedrożny. 
Doprowadziło to do braku odpo-
wiedniego ciągu wentylacyjnego, 
powodującego nagromadzenie 
się w pomieszczeniu tlenku węgla  
– wyjaśnia prokurator Ozimek.

Krzysztofowi R. przedstawiono 
zarzut nieumyślnego spowo-
dowania śmierci Jerzego M., na 
skutek niedopełnienia ciążących 
na nim obowiązków, a także za-
rzut poświadczenia nieprawdy w 
protokole kontroli. Przesłuchany 
w charakterze podejrzanego męż-
czyzna przyznał się do popełnienia 
zarzuconych mu przestępstw. 
Krzysztof R. (l.65) nie był w prze-
szłości karany. 

Przestępstwo niemyślnego spo-
wodowania śmierci jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności od  
3 miesięcy do 5 lat. Taką samą karą 
jest zagrożone przestępstwo po-
świadczenia nieprawdy w doku-
mencie.

Zakończyły się konsultacje spo-
łeczne dotyczące przywrócenia 
praw miejskich Olsztynowi. 
Łącznie oddano 1173 głosy - 657 
mieszkańców było za tym pomy-
słem, 471 osób wyraziło zdanie 
przeciwne, 9 osób się wstrzy-
mało, a 36 głosów było 
nieważnych.

Z ewentualnym nadaniem Olsz-
tynowi praw miejskich lokalny 
urząd łączy wiele nadziei zwią-
zanych z dalszym rozwojem całej 
gminy. - Uważamy również, że by-
łoby to symboliczne ukoronowanie 
ponad 30-letniej pracy naszego 
lokalnego samorządu w Wolnej 
Polsce, dzięki której znacznie po-
prawił się standard i jakość życia 
mieszkańców – podkreśla Tomasz 
Kucharski, wójt gminy Olsztyn.  
- W Olsztynie mamy typowo 
miejski układ urbanistyczny, zre-

witalizowany rynek, gaz, wodę i 
kanalizację. Olsztyn i gmina zy-
skały też dodatkowe atrakcje tu-
rystyczne: urosła baza noclegowa, 
gastronomiczna, pojawiły się stałe 
imprezy w kalendarzu imprez, w 
tym także rangi ogólnokrajowej 
oraz ścieżki rowerowe – zaznacza.

Olsztyn był miastem królewskim 
z największym na całej Jurze zam-
kiem – warownią broniącą granic 
Rzeczypospolitej: prawa miejskie 
nadał mu Król Kazimierz Jagiel-
lończyk w roku 1488 a zabrał 
w 1870 roku car Rosji za udział 
mieszkańców w Powstaniu Stycz-
niowym. - Dzisiaj – występując do 
Rady Ministrów o przywrócenie 
praw miejskich – władze lokalne 
chcą zadośćuczynić sprawiedli-
wości historycznej i patriotycznej 
oraz dać gminie nowe możliwości 
rozwoju – podsumowuje Tomasz 
Kucharski.

Koniec konsultacji społecznych

Czy Olsztyn 
będzie miastem?

W  centrum miasta czekają nas 
spore utrudnienia. W  związku 
z  przebudową starej linii tram-
wajowej, ekipy budowlane 
pojawiają się na skrzyżowaniu 
w Śródmieściu. W związku z tym 
od wtorku (2.03) niemożliwy bę-
dzie przejazd przez torowisko 
w  obu kierunkach na skrzyżo-
waniu al. Najświętszej Maryi 
Panny z  alejami: Wolności i  Ko-
ściuszki.  Ze względów 
bezpieczeństwa ograniczony zo-
stanie także ruch pieszy. Prace 
w tym miejscu mają potrwać od 
4 do 6 tygodni.

Do czasu zakończenia robót 
w  obrębie skrzyżowania obowią-
zywać będzie czasowa organizacja 
ruchu i objazdy autobusów komu-
nikacji miejskiej. Ze względów bez-
pieczeństwa ograniczony zostanie 
także ruch pieszy.

 

 ONajważniejszymi 
rozwiązaniami tymczasowymi, 
do których powinniśmy się 
stosować będą:

 
 ● Brak możliwości wjazdu 
w Aleję Najświętszej Maryi 
Panny z al. Wolności  

(niemożliwy skręt w prawo)
 ● Brak możliwości wyjazdu z Alei 
Najświętszej Maryi Panny w al. 
Kościuszki i w al. Wolności (nie-
możliwy skręt w prawo i lewo)

 ● Brak możliwości przejazdu 
Aleją Najświętszej Maryi Panny 
przez skrzyżowanie Wolności/
Kościuszki w obu kierunkach 
(niemożliwe przejazdy na 
wprost)

 ● Ograniczenie ruchu pie-
szego w obrębie skrzyżowania 
(zgodnie z oznakowaniem 
i wygrodzeniem)

 ● Wyznaczenie zawracania 
w Alei Najświętszej Maryi 
Panny dla pojazdów miesz-
kańców i zaopatrzenia jadą-
cych od strony skrzyżowania 
z ul. Wilsona przez pasaż środ-
kowy na wysokości dotychcza-
sowych przejść dla pieszych 
(na wysokości Kamienicy Ku-
pieckiej i Kwadratów) w kie-
runku skrzyżowania z ul. 
Piłsudskiego

 ● Poza powyższymi ruch w ciągu 
al. Najświętszej Maryi Panny 
będzie się odbywał zgodnie 
z dotychczasową organizacją 
ruchu.

 
Możliwy będzie przejazd przez 

skrzyżowanie na osi al. Wolności 
– al. Kościuszki w obu kierunkach 
z  zachowaniem należytej ostroż-
ności z  powodu prac prowadzo-
nych na przyległym torowisku 
i  związanych z  nimi wygrodze-
niami. - Jeśli to możliwe unikajmy 
podróży w obrębie występowania 
utrudnień – podkreśla Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MZDiT.  
- Warto także pamiętać, że niedo-
godności w ruchu występują też na 
sąsiednich skrzyżowaniach al. Ko-
ściuszki z ul. Jasnogórską i al. Wol-
ności z ulicą Orzechowskiego oraz 
wzdłuż całego placu budowy przy 
przebudowywanej linii w centrum 
miasta – dodaje.

Powyższe utrudnienia wy-
muszają zmiany w  trasach ko-
munikacji miejskiej. Objazdy 
autobusów w zdecydowanej więk-
szości będą odbywać się alejami 
Wolności, Kościuszki i Jana Pawła 
II w  obu kierunkach. Wszelkie 
informacje na temat utrudnień, 
tymczasowych zmian, zmodyfiko-
wanego rozkładu i  rzeczywistego 
czasu przyjazdu danego autobusu 
MPK będą dostępne na tablicach 
Systemu Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej, a także na stronie in-
ternetowej MZDiT.

Uwaga kierowcy

Przejazd przez torowisko  
w alejach zamknięty!
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Główne zadania, jakie będą re-

alizowane w  ramach programu 
to m.in. zapewnienie opieki bez-
domnym zwierzętom w  schro-
nisku przy ulicy Gilowej, opieka 
i  dokarmianie wolno żyjących 
kotów, kastracja i  sterylizacja 
bezdomnych psów i  kotów, po-
szukiwanie nowych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, usypianie 
ślepych miotów, opieka nad zwie-
rzętami, które ucierpiały w wyniku 
zdarzenia drogowego, zapew-
nienie miejsca dla zwierząt gospo-
darskich w gospodarstwie rolnym, 
znakowanie bezdomnych psów 
przebywających w schronisku, czy 
promowanie postaw i  zachowań 
przyjaznych zwierzętom.

Nad realizacją programu będą 
czuwały: częstochowski oddział 
Towarzystwa Opieki Nad Zwie-
rzętami, Wydział Ochrony Śro-

dowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa 
Urzędu Miasta, organizacje po-
zarządowe zajmujące się opieką 
nad zwierzętami, a  także Straż 
Miejska, Komenda Miejska Policji 
i  Miejsko - Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego.

Na wszystkie zadania wchodzące 
w  skład programu, w  budżecie 
miasta zarezerwowano niemal 
1,5 mln zł. 1,2 mln otrzyma schro-
nisko dla bezdomnych zwierząt,  
6 tys. zostanie przeznaczonych na 
opiekę nad bezdomnymi kotami, 
kolejne 6 tys. na zapewnienie 
opieki zwierzętom gospodar-
skim, 50 tys. na sterylizację i  ka-
strację kotów wolno żyjących oraz  
178,5 tys. (z czego 128,5 tys. z bu-
dżetu obywatelskiego) na stery-
lizację i  kastrację psów i  kotów, 
których właściciele mieszkają na 
terenie miasta.

 ■ Katarzyna Gwara

Sprawą zajęła się prokuratura

Wyciek danych z MOPS-u
Prokuratura bada, w  jaki 
sposób z  komputera często-
chowskiego MOPS-u  wyciekły 
dane osobowe. Skradzione 
dane użyto do głosowania na 
projekt w budżecie obywatel-
skim na 2021 rok.

Do wycieku danych ponad 30 
pracowników częstochowskiego 
MOPS-u  doszło 17 lutego 2021 
roku. - Dane te wykorzystano 
w celu głosowania nad zadaniem 
z budżetu obywatelskiego - mówi 
Tomasz Ozimek, rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgowej 
w  Częstochowie. - Wiadomo, że 
do wycieku danych użyto kompu-
tera MOPS-u.

O wycieku danych związki zawo-
dowe działające w  MOPS-u  po-
wiadomiły radną PiS. Monika 
Pohorecka skierowała do prezy-
denta Krzysztofa Matyjaszczyka 
interpelację w  tej sprawie. Zda-
niem radnej doszło do ,,podszy-
wania się” pod osoby fizyczne 
i  występowania w  ich imieniu 
z użyciem ich danych osobowych 
bez ich zgody i wiedzy”.

- W  trakcie procedowania bu-
dżetu obywatelskiego mieliśmy 

do czynienia z  precedensem 
w  postaci bardzo intensywnego 
lobbowania jednego z  zadań 
przez radnych miasta i  inne 
osoby ,,skupione” wokół środo-
wiska prezydenta miasta m.in. 
dyrektora MOPS-u, czyli insty-
tucji, w  której doszło do wyżej 
opisanego incydentu. Wobec po-
wyższego zachodzi uzasadniona 
obawa, że mogło dojść do celo-
wego działania zmierzającego 
do uzyskania odpowiedniej ilości 
głosów skutkujących ,,wygraną” 
zadania, które dotychczas było 
realizowane m.in. przez MOPS, 
a  którego liderem była Gmina 
Miasto Częstochowa. Niepokój 
budzi kwestia bezpieczeństwa 
danych osobowych podopiecz-
nych. Jeśli podszywano się pod 
pracowników i  oddawano głos 
w  ich imieniu, to istnieje za-
sadne podejrzenie, że zrobiono 
tak samo w przypadku podopiecz-
nych.W  związku z  powyższym 
domagam się szczegółowych in-
formacji w  zakresie podjętych 

działań - pisze w interpelacji radna.
- W  związku z  powzięciem in-

formacji, że mogło dojść do wy-
korzystania danych osobowych 
pracowników MOPS w  celu 
głosowania w  budżecie obywa-
telskim, sprawa natychmiast zo-
stała zgłoszona przez dyrektora 
MOPS w  Częstochowie do pro-
kuratury oraz Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych - tłumaczy 
się na stronie internetowej Mał-
gorzata Mruszczyk, dyrektor 
MOPS-u.

Prawdopodobnie głosy zostały 
oddane na zadanie w  budżecie 
obywatelskim, które miało być 
kontynuacja programu „Często-
chowa silna dzielnicami”, który 
był współfinansowany przez 
Unię Europejską. W  jego ramach 
powstały Dzielnicowe Ośrodki 
Społeczności Lokalnych. Projekt,  
ostatecznie nie uzyskał wyma-
ganej liczby głosów i  nie będzie 
realizowany.

 ■ bea

 ■ cd. ze str. 1

- Przychody rozlicza się na pod-
stawie zaświadczenia pracodawcy 
zatrudniającego emeryta lub ren-
cistę. Osoby opłacające składki 
same za siebie (np. prowadzący 
działalność gospodarczą) powinny 
przedstawić oświadczenie o  wy-
sokości przychodu. W  przypadku 
osób prowadzących pozarolniczą 
działalność za przychód uważa 
się  podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne. Za-
świadczenie czy też oświadczenie 
należy dostarczyć do oddziału 
ZUS, który wypłaca emeryturę 
lub rentę - wyjaśnia Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS.

 

W  przypadku nie przekazania 
do ZUS powyższych informacji, 
wypłata świadczenia może zo-
stać wstrzymana, a  nawet ZUS 

może zażądać zwrotu niesłusznie 
pobranych świadczeń, gdyż osią-
gany przez emeryta bądź ren-
cistę przychód może wpływać 

na zmniejszenie lub zawieszenie 
świadczenia.

Zmniejszeniu podlega emery-
tura albo renta, wówczas gdy 
uzyskany przychód jest większy 
niż 70 procent przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
w  kraju. Do zawieszenia świad-
czenia dochodzi wtedy, gdy przy-
chód przekroczy górną kwotę 
graniczną, tzn. 130 procent prze-
ciętnego wynagrodzenia.

Gdy przekroczony zostaje próg 
70 procent przeciętnego wyna-
grodzenia, świadczenie umniejsza 
się o  kwotę przekroczenia, mak-
symalnie zaś (gdy kwota prze-
kroczenia jest wyższa niż kwota 
maksymalnego zmniejszenia) 
o kwotę:

w okresie 1-2/2020
 ● 599,04 zł dla emerytury i renty 
z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy

 ● 449,31 zł dla renty z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy;

 ● 509,22 zł dla renty rodzinnej, do 
której uprawniona jest jedna 
osoba.

w okresie 3-12/2020
 ● 620,37 zł dla emerytury i renty 
z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy

 ● 465,31 zł dla renty z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy;

 ● 527,35 zł dla renty rodzinnej, do 
której uprawniona jest jedna 
osoba.

Ważne! Emeryci, którzy osią-
gnęli powszechny wiek eme-
rytalny, a  także osoby, które 
pobierają z ZUS renty dla inwa-
lidów wojennych, inwalidów woj-
skowych, których niezdolność 
do pracy pozostaje w  związku 
ze służbą wojskową oraz renty 
rodzinne przysługujące po 
osobach uprawnionych do tych 
świadczeń, mogą zarobkować 
bez ograniczeń i nie muszą po-
wiadamiać ZUS o  osiąganych 
zarobkach

 ■ Katarzyna Gwara

Emerycie bądź rencisto

Poinformuj ZUS 
o dodatkowych przychodach

Częstochowa

Niemal 1,5 miliona 
na bezdomne zwierzęta

W 2020 r. kwoty te kształtowały się następująco:

Okres\procent  70 proc.  130 proc.

1-2/2020  3 452,20 zł 6 411,10 zł
3-5/2020  3 639,10 zł 6 758,20 zł
6-8/2020  3 732,10 zł 6 931,00 zł
9-11/2020  3 517,20 zł 6 531,90 zł
12/2020   3 618,30 zł 6 719,70 zł

Roczna kwota  
przychodu  43 187,90 zł 80 205,20 zł
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności
Przekazali plastikowe nakrętki

40 kilogramów pomocy  
od policyjnych 
związkowców

Lubliniec

Lekarz ukarany 
za śmierć pacjenta

Ogłoszono konkurs

Kto będzie dyrektorem 
częstochowskiego teatru?

Dofinansowanie

Pieniądze z ministerstwa  
dla Muzeum Częstochowskiego
Muzeum Częstochowskie otrzymało dofinan-
sowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na realizację projektu „Czyniąc 
piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki 
Wyrobów Ceramicznych «Czyn»”.

 W ramach dwuletniego zadania zorganizo-
wana zostanie wystawa czasowa, prezentująca 
dzieje zapomnianej wytwórni o prekursorskim 
charakterze, która w latach 1945–1953 podjęła 
nowatorską pracę nad podniesieniem poziomu 
artystycznego dewocjonaliów. Na ekspozycji 
zostanie pokazanych około 100 wyrobów 
„Czynu”, prac w przeważającej większości nigdy 
wcześniej nieudostępnianych szerszej publicz-
ności. Wydany zostanie także katalog szeroko 
omawiający poszczególne aspekty aktywności 
częstochowskiej wytwórni w obszarach edu-
kacji, wystawiennictwa i popularyzacji dewo-
cjonaliów artystycznych, stanowiąc tym samym 
rozbudowany komentarz dla zwiedzających.

 Temat częstochowskiej wytwórczości de-

wocyjnej w XX w., a zwłaszcza po 1945 r., do 
tej pory pozostawał niezbadany. Zagadnienie 
analizowane jest bardzo syntetycznie lub też 
naświetlany jest jedynie jeden wybrany jego 
aspekt, a sama historia i spuścizna „Czynu” 
przedstawiane marginalnie. Epizodycznie trak-
towane jest także zjawisko obserwowanej od 
lat banalizacji i wulgaryzacji szaty estetycznej 
rodzimych wyrobów pamiątkarstwa religijnego. 

 Dostrzegając brak głębszej refleksji naukowej 
nad przyczynami zaistniałej sytuacji, Muzeum 
Częstochowskie podjęło się organizacji wy-
stawy skupiającej uwagę i stawiającej pytania o 
ewolucję oraz mechanizmy, które doprowadziły 
do niejasnego statusu XX-wiecznych dewocjo-
naliów i wiązania ich coraz częściej z pejoratyw-
nymi kategoriami „sacrobiznesu” i kiczu. 
Koordynatorką projektu jest Katarzyna Su-
charkiewicz.
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznało dotacje w ramach programu „Wspieranie 
działań muzealnych”.

Policjanci z Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego 
Policjantów w Częstochowie wsparli 
leczenie chorego Michała, u którego 
zdiagnozowano autyzm wczesno-
dziecięcy. Mundurowi zapełnili 
nakrętkami „eko-serce” po brzegi.

Podczas codziennej służby policjanci 
dbają o ład i porządek na ulicach miasta 
i  powiatu, ścigają przestępców, poma-
gają osobom pokrzywdzonym, bez-
domnym oraz tym, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji życiowej.

Często włączają się w akcje charyta-
tywne lub sami je organizują. Wszystko 
po to, by pomoc dotarła na czas do 
wszystkich, którzy jej potrzebują.

Tym razem policyjni związkowcy 
z  Częstochowy zebrali około 40 kilo-
gramów plastikowych nakrętek, które 
przekazali na leczenie 11-letniego  
Michała.

Przewodniczący Zarządu Tereno-
wego NSZZP w Częstochowie - starszy 
aspirant Arkadiusz Kobiela wraz z aspi-
rantem Danielem Zychem i aspirantem 
Tomaszem Krzemińskim wypełnili 
„eko-serce” stojące na placu Biegań-
skiego po brzegi.

Ruszyła trzecia edycja programu „Hotel Pa-
radise”. Wśród uczestniczek jest Bogusia 
Brzezińska, 20-letnia mieszkanka Lublińca.

W  rajskim hotelu na Zanzibarze kilkunastu 
singli podejmie niebezpieczną grę, w  której 
stawką będą miłość i pieniądze. Cel jest jeden – 
znaleźć parę i zostać w programie jak najdłużej! 
Nie będzie to jednak łatwe, bo tutaj strategia 
i rywalizacja przeplatają się z lojalnością i praw-
dziwymi uczuciami.

Uczestnicy trzeciej edycji to wybuchowa 

mieszanka temperamentów – tu nikt się nie 
krępuje, że będzie spał z kimś nowo poznanym 
w jednym łóżku, a związki i relacje rozwijają się 
w tempie błyskawicy!  Wśród nich jest Bogusia 
Brzezińska, 20-letnia mieszkanka Lublińca. To ar-
tystyczna dusza. Studiuje zaocznie wzornictwo, 
projektowanie ubioru i  biżuterii. Prowadziła 
także własny butik, w którym sprzedaje między 
innymi ubrania własnego autorstwa. Jej pasje 
to: malowanie obrazów oraz śpiew. Bierze lekcje 
wokalne i  po cichu marzy o  własnym projekcie 
muzycznym. Pociąga ją sława. Jest pracowita 
i  ambitna. Uwielbia sport. Pływa, gra w  tenisa, 
siatkówkę i tańczy. W każdej dziedzinie czuje się 
dobrze i czerpie z niej radość. Najbardziej jednak 
skupia się na treningu siłowym.

Widzowie mogą śledzić losy mieszkańców 
„Hotelu Paradise” od poniedziałku do czwartku 
o godzinie 20:00 na antenie TVN7.

Mirosław M., chirurg z  lublinieckiego szpi-
tala został skazany na 4 miesiące 
pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok 
i 10 tys. zł zadośćuczynienia dla rodziny pa-
cjenta. 67-latek zmarł na skutek perforacji 
układu pokarmowego.

23 października 2011 roku 67-letni Włady-
sław B. został przywieziony przez pogotowie 
ratunkowe do Szpitala Powiatowego w  Lu-
blińcu, miał silny ból brzucha. Mężczyzna trafił 
na oddział chirurgii z  rozpoznaniem zapalenia 
pęcherzyka żółciowego. Wykonano badanie 
RTG jamy brzusznej to jednak nie dało pełnej 
diagnozy i powtórzono je. 28 października Wła-
dysław B. został wypisany ze szpitala (trwał tu 
remont), pomimo dalszego odczuwania bólu 
i złego samopoczucia. Następnego dnia Włady-
sław B. ponownie został przewieziony do lecz-
nicy. 30 października wykonano badanie RTG 
jamy brzusznej pacjenta, które wskazywało na 
perforację przewodu pokarmowego i zapalenie 
otrzewnej. Tego samego dnia B. trafił na stół 
operacyjny. Po zabiegu stan zdrowia pacjenta 
ulegał dalszemu pogorszeniu, pacjent został 
przewieziony do specjalistycznych placówek 
medycznych w  Katowicach i  Sosnowcu. Po-
mimo kilkukrotnych zabiegów operacyjnych 
zmarł 13 stycznia 2012 roku.

Prokuratura oskarżyła lekarza Mirosława M., 
który operował B. po jego powtórnym przy-
jęciu do lublinieckiego szpitala o  narażenie na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
pacjenta. Medyk nie przyznał się do winy. Jak 
twierdził, 23 października nie był w pracy, a pa-
cjenta przyjmował do szpitala inny chirurg, który 
stawiał wstępną diagnozę. Od 24 października 
jego kontakt z pacjentem był sporadyczny. Nato-
miast 29 października, czyli w dniu ponownego 
przyjęcia B. do szpitala, medyk był przekonany, 
że u  pacjenta wystąpiło zapalenie pęcherzyka 
żółciowego i  wykonał badania fizykalne, zlecił 
gastroskopię, zaordynował leki, zalecił monito-
rowanie jego stanu. Następnego dnia stwierdził, 
że konieczna jest operacja, gdyż u  pacjenta do-
szło do perforacji układu pokarmowego.

Ordynator oddziału chirurgii lublinieckiego 
szpitala oskarżony w tym samym procesie przy-
znał, że mógł dokonać błędnej interpretacji 
badania RTG jamy brzusznej B.,  sąd wymierzył 
mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z wa-
runkowym zawieszeniem wykonania na okres 
próby 2 lat oraz zasądził zadośćuczynienie na 
rzecz żony pokrzywdzonego. Postępowanie 
wobec Mirosława M. Sąd Rejonowy w Lublińcu 
na początku 2020 roku umorzył z  uwagi na 
„znikomą szkodliwość społeczną czynu”. Pro-
kuratura złożyła jednak apelację od wyroku, 
Sąd Okręgowy w  Częstochowie uchylił wyrok 
i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. 
Sąd lubliniecki wymierzył Mirosławowi M. karę 
4 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Le-
karz ma również zapłacić 10 tys. zł zadośćuczy-
nienia rodzinie zmarłego.

 ■ bea

Do 31 marca można składać doku-
menty w ogłoszonym właśnie 
konkursie na dyrektora Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie.

 Kandydat musi mieć m.in. wykształ-
cenie wyższe magisterskie – w dziedzinie 
sztuki, nauk humanistycznych lub spo-
łecznych, minimum 5-letnie 
doświadczenie zawodowe, minimum 
3-letnie doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kierowniczym w instytu-
cjach kultury związanych z działalnością 
teatralną; musi też przedstawić program 
realizacji zadań w zakresie bieżącego 
funkcjonowania i rozwoju Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie.

 Wymagania dodatkowe obejmują 
m.in. znajomość zakresu działalności 
teatru, znajomość przepisów ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej; ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o samorządzie powia-
towym, ustawy o finansach publicznych, 
ustawy prawo zamówień publicznych, 
ustawy kodeks pracy, umiejętność zarzą-
dzania projektami z zakresu kultury oraz 
promowania prowadzonych działań, 
znajomość zagadnień związanych z 
pozyskiwaniem pozabudżetowych 
środków finansowych, znajomość lokal-
nych i krajowych środowisk twórczych, 
umiejętność kierowania zespołem, 
umiejętność szybkiego podejmowania 

decyzji, kreatywność, komunikatyw-
ność, umiejętność działania w warun-
kach dużego obciążenia stresem.

 
Wymagane dokumenty i oświad-
czenia można składać do 31 marca 
pocztą na adres: 
Urząd Miasta Częstochowy, 
ul. Śląska 11/13, 
42-217 Częstochowa 
lub bezpośrednio w punkcie kancela-
ryjnym Urzędu Miasta Częstochowy 
przy ul. Waszyngtona 5, w zamkniętej 
kopercie, z dopiskiem: „Nie otwierać 
- Konkurs na kandydata na stano-
wisko Dyrektora Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie”.
 
Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi 

do dnia 31 maja. Kandydaci zakwalifiko-
wani do konkursu zostaną dodatkowo 
poinformowani o dokładnym jego ter-
minie i szczegółach procedury konkur-
sowej.

 Korespondencja z kandydatami od-
bywać się będzie w formie elektro-
nicznej, dlatego należy podać adres 
e-mail do kontaktu w sprawie procedury 
konkursowej.

Dodatkowe informacje o proce-
durze konkursowej można uzyskać 
pod nr telefonu: 34 37 07 228 lub 
pod numerem  34 37 07 286.

3. edycja

Mieszkanka Lublińca  
w „Hotelu Paradise”



PIĄTEK-NIEDZIELA 26-28 LUTEGO 2021 5.MPK

Teresa Szajer: Jakie były początki hi-
storii komunikacji miejskiej w  Czę-
stochowie? Czy to prawda, że Często-
chowa miała swój „konny” epizod? 
Dzisiaj natomiast pasażerowie mają 
do dyspozycji nowoczesne autobusy 
i  tramwaje, które w niedalekiej przy-
szłości będą jeździć już na wszystkich 
liniach. Jak Pan ocenia obecny stan ko-
munikacji miejskiej w Częstochowie?

Mariusz Sikora: Pierwsze autobusy 
pod szyldem MPK zaczęły kursować 
w Częstochowie w roku 1950, a tram-
waje – dziewięć lat później, jednak zor-
ganizowany transport publiczny zawi-
tał do naszego miasta dużo wcześniej. 
Przełomowym momentem w rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego 
było ujęcie miasta na szlaku Kolei War-
szawsko – Wiedeńskiej w 1846 roku. 
Do końca XIX wieku poza porusza-
niem się pieszo, również jeżdżono kon-
no, kursowały także dorożki – na zasa-
dach podobnych, jak współczesne taxi. 
Pierwsze autobusy miejskie wyjecha-
ły na ulice miejskie w 1929 roku. Nie-
stety okazały się nierentowne i szyb-
ko z nich zrezygnowano, jednak pasa-
żerowie mogli korzystać z  połączeń 
autobusowych do innych miast, ob-
sługiwanych przez firmy prywatne. 
Przełom nastąpił dopiero po zakoń-
czeniu drugiej wojny światowej.Je-
steśmy na etapie realizacji wielkich in-
westycji w  infrastrukturę i  tabor ko-
munikacji miejskiej. To największe re-
alizacje w historii. Przez ostatnie lata 
kupiliśmy ponad 100 nowych autobu-
sów, 10 nowych tramwajów, czekamy 
na 15 nowych autobusów elektrycz-
nych, pierwszych w  naszej flocie. 
Warto podkreślić także, że realizuje-
my największą w historii częstochow-
skich tramwajów przebudowę w  in-
frastrukturę, wielką przebudowę sta-
rej linii tramwajowej między Rako-
wem a Północą. To tak naprawdę bu-
dowa nowej linii tramwajowej w sta-
rym śladzie, a  koszt tego przedsię-
wzięcia to rekordowe 114 mln zł. Ra-
zem ze wspomnianymi 10 nowymi 
tramwajami mamy do czynienia z naj-
większym w  historii miasta kontrak-
tem tramwajowym za 208 mln zł. 144 
mln zł z tej kwoty miasto pozyskało ze 
środków UE. To epokowe wydarze-
nie, które realizujemy dzięki progra-
mowi Lepsza Komunikacja w Często-
chowie zainicjowanemu przed kilko-
ma laty przez prezydenta Częstocho-
wy, Krzysztofa Matyjaszczyka.

 

T.S.: MPK powstało z  przekształce-
nia Miejskich Zakładów Komunika-
cyjnych, które jako podległe Zarządo-
wi Miasta, zaczęły się tworzyć 
w sierpniu 1949 roku. Jakie były po-
czątki tego przedsiębiorstwa, z jakimi 
problemami borykało się na począt-
ku swojego istnienia? Z  jakimi trud-
nościami musi dzisiaj zmagać się pre-
zes tak dużego przedsiębiorstwa, ja-
kim jest MPK?

M.S.: Początki działania MPK nie były 
łatwe, bo po czasach wojennych, 
w  nowej rzeczywistości funkcjono-
wanie jakichkolwiek przedsiębiorstw, 
tym bardziej komunikacyjnych, nie 

było łatwe. Największe problemy 
u zarania MPK to kłopoty taborowe, 
sprzęt często z  demobilu pozosta-
wiał wiele do życzenia. Flota była 
nieujednolicona i  wadliwa. Rozwój 
sprzętowy i organizacyjny postępo-
wał proporcjonalnie do przemysło-
wego rozwoju miasta i wychodzenia 
całego kraju z powojennych ruin.

Dziś zmagamy się z  trudnościami 
innego rodzaju. Szczególnie rok 
2020 zmusił nas do zmierzenia się 
z ogromnymi trudnościami w komu-
nikacji miejskiej. Epidemia Covid-19 
i  wraz z  nią rządowe obostrzenia 
w funkcjonowaniu komunikacji miej-
skiej zmusiły nas do weryfikacji na-
szego budżetu i  formuły działalno-
ści. Wymuszone zmiany 

rozkładów spowodowane spadkiem 
frekwencji, a  w  związku z  tym spa-
dek dochodów jest wielką bolączką. 
Mówimy o  stratach rzędu ponad  
1 miliona złotych miesięcznie. Nie 
spuszczamy jednak głów i walczymy 
o przetrwanie, a także przygotowu-
jemy już strategię, która pomoże za-
chęcić pasażerów do powrotu do po-
dróżowania naszymi autobusami 
i tramwajami po pandemii. Niestety 
jako MPK nie możemy skorzystać 
z  rządowej tarczy pomocowej, co 
dodatkowo utrudnia nam funkcjo-
nowanie w czasach covidowych. Ale 
inwestujemy, walczymy i  mamy na-
dzieję, że dzięki naszym działaniom 
komunikacja miejska będzie atrak-
cyjna, komfortowa i bezpieczna. Tyl-
ko wtedy pasażerowie będą chętni 
do korzystania z naszych usług.
 

T.S.: Rok 1959 był rokiem szczegól-
nym i  przełomowym dla MPK. Na-
stąpiło uruchomienie komunikacji 
tramwajowej. Poszerzono także 
działalność o usługi taksówek osobo-
wych i bagażowych. Oddano również 
do użytku nową zajezdnię tramwajo-

wą oraz 4-kondygnacyjny budynek, 
przy ul. Źródlanej, w którym do dziś 
mieści się siedziba MPK. Które jesz-
cze wydarzenia według pana, na 
przełomie tych 70 lat spowodowały, 
tak szybki rozwój MPK?

M.S.: Takich wydarzeń przełomo-
wych było kilka. Na pewno poza 
1950 rokiem, kiedy historia MPK się 
zaczęła, ważnymi wydarzeniami są 
np.: początek funkcjonowanie komu-
nikacji tramwajowej w  1959 roku 
później dołączenie do taboru w  la-
tach 70-tych charakterystycznych 
dla czterech kolejnych dekad autobu-
sów marki Ikarus. Za kolejne przeło-
mowe wydarzenia można uznać: po-

jawienie się pierwszych autobusów 
niskopodłogowych, nową linię tram-
wajową na Błeszno, Raków i Wrzo-
sowiak w 2012 roku wraz z nowymi 
tramwajami Twist i jeszcze wiele in-
nych. Ale tak naprawdę największy 
przełom mamy od kilku lat, kiedy 
wymieniliśmy ogrom autobusów, 
rozpoczęliśmy przebudową starej li-
nii tramwajowej i  kupiliśmy Twisty 
drugiej generacji, a  następny zwrot 
w naszej historii to włączenie do ta-
boru autobusów o  alternatywnych 
źródłach napędu, w tym autobusów 
elektrycznych, które w liczbie 15 do-
starczy nam w  tym roku Autosan. 
Mam nadzieję, że największe prze-
łomy i największy rozwój komunika-
cji miejskiej jeszcze przed nami.
 

T.S.:  Przez 70 lat tabor komunikacji 
miejskiej się zmieniał, MPK kupowa-
ło coraz nowocześniejsze autobusy 
i tramwaje... Czy uważa pan, że przy-
szłością dzisiejszej komunikacji miej-
skiej są elektryczne autobusy?

M.S.: Przyszłość komunikacji miej-
skiej to na pewno niska emisja. Za-
równo samochody o  restrykcyjnych 
normach spalania typu diesel, ale 
głównie pojazdy o emisji zerowej lub 
bliskiej zeru. Wymaga na przewoźni-
kach inwestycje właśnie w tego rodza-

ju tabor ustawa o elektro mobilności. 
Dlatego też cieszę się, że 15 autobu-
sów elektrycznych dotrze do nas 
w tym roku. Na tym jednak nie będzie-
my chcieli poprzestać. Miasto pozy-
skało już środki zewnętrzne na dofi-
nansowanie zakupu kolejnych czte-
rech elektryków. Trochę niezrozumia-
łe jest, że w ustawie o elektro mobilno-
ści za transport niskoemisyjny nie 
uznawany jest tramwaj, ale też auto-
busy gazowe czy hybrydowe. Myślę, 
że powinny się w  przyszłości także 
w  tym akcie prawnym pojawić. Bo 
wówczas łatwiej byłoby nam osiągnąć 
odpowiednie wskaźniki. Niemniej da-
lej będziemy inwestować w  różnego 
rodzaju niskoemisyjny tabor.
 

T.S.: Funkcję prezesa sprawuje Pan 
od 2017 roku. Co pan uznaje za swój 
największy sukces?

M.S.: Trudno jest mówić o samym so-
bie, ale spróbuję. Największym wy-
zwaniem, któremu udało się sprostać 
za mojej prezesury jest realizacja 
wspomnianych, przełomowych in-
westycji w  tabor i  infrastrukturę 
tramwajową. To jest przedsięwzięcie 

mocno eksploatujące naszych 
specjalistów, wiążące się także 
z  utrudnieniami dla mieszkańców. 
Chcemy te niedogodności minimali-
zować i doprowadzić do sprawnej re-
alizacji pomimo obiektywnych trud-
ności wynikających z  pandemii. Za 
drugą istotną wygraną uważam do-
prowadzenie do szczęśliwego końca 
negocjacji związanych z ugodą z Na-
rodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w te-
macie osiągnięcia efektu rzeczowe-
go i ekologicznego programu Gazela. 
Dzięki temu w  najbliższych latach 
miasto i  MPK nie będzie ponosiło 
żadnych negatywnych konsekwen-
cji, a przeciwnie - komunikacja miej-
ska będzie się rozwijać. Modyfiko-
wane są i będą hybrydy, które sukce-
sywnie w  nowej odsłonie wrócą na 
nasze ulice, a do floty dołączy także 
inny tabor o ekologicznym napędzie, 
na przykład elektryki. To sukcesy, ale 
i  wyzwania, bo realizacja założeń 
obu tych spraw trwa i wierzę, że nic 
nie stanie na przeszkodzie, żeby te 
kwestie udało się doprowadzić do 
szczęśliwego końca. Za sukces jed-
nak można już uznać to na jakim eta-
pie realizacji tych tematów znajduje-
my się dzisiaj.

 T.S:  Na pewno ze strony pasażerów 
otrzymuje Pan sygnały na temat 
funkcjonowania MPK. Czego one naj-
częściej dotyczą?

M.S.: Najwięcej pytań dostajemy od 
pasażerów w  tematach rozkładów 
jazdy. Tu jednak nie jesteśmy władni, 
bo organizatorem komunikacji miej-
skiej w  naszym mieście jest MZDiT, 
z  którym ściśle współpracujemy 
i przekazujemy te sugestie dochodzą-
ce do nas. Pracujemy też ciągle nad 
zwiększeniem dostępności zakupu 
biletów, nowych opcji zakupowych, 
żeby łatwiej można było nabyć bilet 
w każdej formie. Chcemy tego dla na-
szych pasażerów i chcą tego sami pa-
sażerowie. W dobie pandemii szcze-
gólny nacisk kładziemy na zakupy 
bezgotówkowe i to jest możliwe dzię-
ki stale zwiększającej się liczbie bile-
tomatów w autobusach i tramwajach, 
jak i  dzięki nowym, elektronicznym 
kasownikom, z  użyciem których 
w  części taboru zapłacimy za prze-
jazd zwykłą karta płatniczą. Sugestie 
naszych pasażerów bierzemy zawsze 
do serca, niestety pandemiczne obo-
strzenia odgórnie utrudniły szereg 
działań. Jednak nie poddajemy się 
i wierzę, że niebawem będziemy mo-
gli przekazać kolejne pozytywne wia-
domości pod tym względem.
 

T.S.: Czy korzysta Pan z komunikacji 
miejskiej?

M.S.: Tak, korzystam z  komunikacji 
miejskiej. Może nie codziennie, ale na 
tyle często, żeby trzymać rękę na pul-
sie i przyglądać się naszej działalności 
z perspektywy pasażera. Może spró-
buję niebawem jeszcze sił w innej roli, 
bo nie tak dawno zdobyłem upraw-
nienia, które umożliwiają mi prowa-
dzenie autobusu. Więc może kiedyś 
przewiozę Państwa na którejś z  linii. 
Żeby mieć dobrą optykę na działanie 
przedsiębiorstwa, trzeba umieć się 
postawić w  różnych rolach, dlatego 
staram się to robić.

 T.S: Czego życzy pan sobie i pasaże-
rom MPK w Nowym Roku?

M.S.: W  2021 roku sobie, MPK 
i  przede wszystkim naszym pasaże-
rom życzę końca pandemii Covid – 19 
i powrotu do normalności. Wierzę, że 
będzie się to wiązało także ze zniesie-
niem ogólnopolskich limitów w  ko-
munikacji miejskiej, końca reżimu sa-
nitarnego w jakim podróżujemy i sze-
regu innych niedogodności. Dla nas 
ten czas pandemii i jego koniec będzie 
jednocześnie wyzwaniem. Czeka nas 
ogrom pracy by ponownie zachęcić 
tych, którzy zrezygnowali podczas 
lockdownów z podróżowania środka-
mi MPK, by na powrót korzystali z na-
szych usług. Ułatwią to inwestycje 
w tabor, udogodnienia i działania pro-
mocyjne. Inicjatywy tego typu podej-
mujemy i będziemy realizować także 
po zakończeniu tego nieszczęsnego, 
pandemicznego czasu.

T.S: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiamy z prezesem MPK, Mariuszem Sikorą

Chcąc  mieć dobrą optykę 
na działanie przedsiębiorstwa, 
trzeba umieć się postawić 
w różnych rolach

Mariusz Sikora - prezes MPK
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Gigantyczny sukces akcji „Koduj z Gigantami”

Prawie 10 000 uczestników 
warsztatów z programowania!

Ósma edycja największej bez-
płatnej ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej - Monsteriady 
„Koduj z  Gigantami” - przeszła 
już do historii. W jej trakcie dzieci 
i  młodzież szkolna uczyły się 
podstaw programowania w  śro-
dowiskach i  językach takich jak: 
Minecraft Code Connection, 
Scratch, App Inventor oraz C# 
w  Visual Studio. W  trwających 
trzy tygodnie zajęciach stacjo-
narnych oraz online udział 
wzięło ponad 9 000 uczestników 
z Polski, i prawie 1 000 uczniów 
z Chorwacji oraz Słowacji!

- To jedno z  największych wyda-
rzeń programistycznych w historii 
Polski – zaznacza Dawid Leśnia-
kiewicz, współorganizator „Koduj 
z  Gigantami”, współwłaściciel 
szkoły „Giganci Programowania”. 

- Nauka programowania to drugi 
filar edukacji – obok nauki języków 
obcych. Jesteśmy dumni z  tak ol-
brzymiego zainteresowania kodo-
waniem wśród dzieci i  młodzieży. 
Warsztaty przedłużyliśmy o  ty-
dzień, ponieważ frekwencja prze-
rosła nasze oczekiwania.  

Zajęcia prowadzone są przez 
naszych najlepszych trenerów, 
którzy swoją wielką pasją po-
trafią zainspirować uczestników 
do dalszego rozwoju na tej płasz-
czyźnie. Wielu z  nich zostanie  
z nami na dłużej w ramach kursów 
semestralnych, a niektórzy zwiążą 
swoją przyszłość z  programowa-
niem i  staną się częścią między-
narodowej elity technologicznej 
– twierdzi.

Taki sposób nauki przypadł do 
gustu najmłodszym. - Uwielbiam 
Minecrafta i  wreszcie mogłem 
sam się przekonać, że tworzenie 
gier jest nawet ciekawsze niż samo 
granie – wyznał dziewięcioletni 
Oskar. - Super akcja! Chciałabym 
stworzyć stronę dla dziewczyn, 
miejsce, gdzie będą mogły chwalić 
się swoimi niestandardowymi pa-
sjami –zaznaczała siedemnasto-
letnia Eva ze Słowacji.

Monsteriada „Koduj z  Gigan-
tami” to także konkurs na najcie-
kawszy projekt programistyczny 
dla uczestników warsztatów, 
w  którym do wygrania są cenne 
nagrody: laptopy, fotele gamin-

gowe, myszki, klawiatury oraz 
kursy semestralne w  szkole Gi-
ganci Programowania. Regulamin 
konkursu znajduje się na stronie  
www.kodujzgigantami.pl.

Dlaczego warto uczyć się
programowania?

Kodowanie, jako czynność wy-
magająca dużego wysiłku umy-
słowego, wpływa na obszary 
mózgu odpowiadające za „pamięć 
roboczą”, pamięć semantyczną, 
uwagę i  języki. Nauka programo-
wania rozwija umiejętność samo-
dzielnego i  logicznego myślenia, 
kreatywność, cierpliwość, dociekli-
wość, umiejętność pracy w  grupie, 
opanowanie i zaangażowanie.

Organizatorem akcji Koduj  
z Gigantami jest szkoła Giganci 
Programowania z  oddzia-
łami m.in. w  Hiszpanii, Chor-
wacji i  Słowacji, a  partnerem 
społecznym warsztatów są 
Hakersi - ogólnopolska spo-
łeczność tworzona przez 
Fundację Sarigato, która 
przez naukę nowych techno-
logii i  kompetencji cyfrowych 
wspiera potrzebujące dzieciaki 
w usamodzielnianiu się.
Kolejna edycja Koduj z  Gigan-
tami już we wrześniu!



PIĄTEK-NIEDZIELA 26-28 LUTEGO 2021 7.budownictwo

Spółka PKP podpisała umowę 
o  wartości ponad 9 mln zł na 
nadzór nad budową połączenia 
kolejowego między Zawierciem, 
Pyrzowicami i  Tarnowskimi Gó-
rami. Budowa linii do lotniska 
w  Pyrzowicach to jedna z  naj-
ważniejszych inwestycji 
w województwie śląskim.

Pasażerowie z  Zawiercia dojadą 
do lotniska Katowice Airport w 23 
min., a  z  Tarnowskich Gór w  nie-
całe 20 min. Podróżnym z Katowic 
i  z  Częstochowy przejazd zajmie 
około godziny. Dzięki inwestycji 
zwiększą się możliwości podróży 
oraz dostęp do kolei w  regionie. 
Poprawi się skomunikowanie lot-
niska w  Pyrzowicach z  miastami 
województwa śląskiego oraz 
sprawność kolei aglomeracyjnej 
i  przewozy ładunków ekolo-
gicznym transportem kolejowym.

 – Podpisana umowa na nadzór 
powinna zapewnić sprawną re-
alizację przedsięwzięcia. Pro-
jekt łączy środki komunikacji 
i  umożliwia dojazd koleją do 
portu lotniczego Katowice Air-
port. Zwiększamy dostępność do 
kolei. To także impuls do rozwoju 
gospodarczego regionu. Do re-
alizacji projektu wykorzystujemy 
środki unijne. Tworzymy kolej bez-
pieczną, komfortową i  przewidy-

walną – powiedział wiceminister 
infrastruktury Andrzej Bittel.

 – Umowa na pełnienie nadzoru 
nad opracowaniem projektów 
wykonawczych i  budową jest 
istotnym krokiem w  realizacji 
inwestycji. W  znaczący sposób 
poprawi się skomunikowanie lot-
niska w  Pyrzowicach z  miastami 
województwa śląskiego, spraw-
ność kolei aglomeracyjnej, a także 
połączenia dalekobieżne. Projekt 
ma również istotne znaczenie dla 
zwiększenia roli kolei w  przewo-
zach towarowych – stwierdził 
Ireneusz Merchel, prezes Zarządu 
PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Zadaniem inżyniera kontraktu 
będzie czuwanie nad procesem in-
westycyjnym – nadzór techniczny 
nad wykonywanymi robotami, 
dbałość o  odpowiednią jakość 
wykonywania, uwzględnianie sto-
sowanych rozliczeń finansowych 
Unii Europejskiej, która współfi-
nansuje projekt.

 OEfekty inwestycji
Umowa o  nadzór dotyczy waż-

nego społecznie projektu, któ-
rego wartość wynosi 660 mln zł, 
a dofinansowanie pochodzi z unij-
nego Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko.

Prace budowlane już się roz-

poczęły i  planowane są do  
II kwartału 2023 roku. Dostęp 
do kolei zwiększą nowe przy-
stanki: Miasteczko Śląskie Cen-
trum, Mierzęcice, Zawiercie 
Kądzielów oraz stacja Pyrzo-
wice Lotnisko. W Zawierciu, Py-
rzowicach i Tarnowskich Górach 
zostaną zamontowane windy, 
aby ułatwić podróże osobom 
o  ograniczonej możliwości po-
ruszania się. Perony będą oświe-
tlone i  wyposażone w  wiaty, 
ławki, nagłośnienie i  monito-
ring oraz czytelne oznakowanie 
i  tablice informacyjne. Na stacji 
Zawiercie będzie nowy peron. 
Z  myślą o  wygodzie podróż-
nych zostaną zmodernizowane 
perony na stacjach: Tarnowskie 
Góry, Siewierz i Poręba.

W  ramach zadania zostanie 
odbudowany 30-kilometrowy 
nieczynny odcinek toru między 
Tarnowskimi Górami a  Siewie-
rzem. Rewitalizacja i  elektryfi-
kacja dotyczyć będzie ok. 48 km 
linii kolejowej. Do portu lotni-
czego pociągi będą jeździć z pręd-
kością do 140 km/h. Projekt ma 
także istotne znaczenie dla spraw-
nych przewozów towarowych. 
Pociągi towarowe przyspieszą do 
80 km/h, linią pojadą też cięższe 
składy. Inwestycja obejmie 59 
obiektów inżynieryjnych, w  tym 
budowę dwupoziomowych 
skrzyżowań m.in. z  autostradą 
A1 i  drogą wojewódzką DW 913 
Będzin – Pyrzowice. Będzie bez-
pieczniej dzięki modernizacji 38 
przejazdów kolejowo-drogowych.

 ■ Katarzyna Gwara

CEMEX rozstrzygnął pierwszą 
edycję konkursu „Bezpiecznie 
i przepisowo”, w którym uczniowie 
szkół podstawowych z  Rudnik 
i  Konina, w  pobliżu Cementowni 
Rudniki, mogli wykazać się 
wiedzą oraz świadomością doty-
czącą bezpieczeństwa w  ruchu 
drogowym oraz w  trudnych wa-
runkach zimowych. Konkurs był 
częścią nowego projektu eduka-
cyjnego pt. „Mistrzowie 
Bezpieczeństwa”, poprzez który 
CEMEX angażuje się w  edukację 
dzieci w zakresie bezpieczeństwa.

Konkurs „Bezpiecznie i  prze-
pisowo” został zorganizowany 
przez CEMEX we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przedsiębior-
czości i  Innowacji Społecznych 
„MADE”. Mogli w nim wziąć udział 
uczniowie szkół podstawowych 
w Koninie i Rudnikach.

Celem konkursu było promo-
wanie bezpieczeństwa w  ruchu 
drogowym wśród uczniów oraz 
osób z  ich otoczenia. Zadaniem 
konkursowym było wykonanie 
prac w  formie multimedialnej, 
ukazujących prawidłowe postawy 
w  sytuacjach potencjalnie nie-
bezpiecznych, jakie mogą spo-
tkać młodzież oraz ich bliskich 
w  drodze do szkoły, pracy lub na 
własnym podwórku.

Zwycięzców wyłoniła 5-oso-

bowa komisja, w  której zasiadł 
m.in. Komendant Komisariatu 
w  Kłomnicach, przedstawicielka 
Stowarzyszenia „MADE” oraz 
przedstawiciele CEMEX. W  kon-
kursie zostały przyznane dwie na-
grody główne i jedno wyróżnienie.

Pierwsze miejsce zajęli 
uczniowie klasy VI B z  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. 
Jana Pawła II w  Rudnikach, za 
przygotowanie filmu edukacyj-
nego na temat zagrożeń płynących 
z używania telefonu komórkowego 
w  trakcie przechodzenia przez 
jezdnię. Nagrodę główną 
otrzymali również uczniowie  
klasy I  Szkoły Podstawowej im.  
M. Konopnickiej w  Koninie, 
którzy przygotowali interaktywną 
prezentację o niebezpiecznych za-
chowaniach na drodze i  w  domu, 
o  których opowiada Robot Henry 
Bezpieczny. Z  kolei wyróżnienie 
trafiło do uczniów klasy IV A z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
im. Jana Pawła II w  Rudnikach, 
którzy w swojej prezentacji zwró-
cili uwagę na zagrożenia związane 
z zimowymi aktywnościami.

Konkurs stanowi część programu 
edukacyjnego „Mistrzowie Bez-
pieczeństwa” CEMEX, który jest 
skierowany do uczniów szkół pod-
stawowych. W  ramach programu 
organizowane są spotkania i  za-
jęcia promujące bezpieczeństwo 
na drodze, w domu i szkole, a także 
zajęcia edukacyjne z  zasad udzie-
lania pierwszej pomocy. Do tej 
pory odbyły się dwie edycje zajęć. 
W  projekcie wzięło udział łącznie 
ponad 200 uczniów i  uczennic ze 
szkół w Koninie i Rudnikach.

 ■ Katarzyna Gwara

Budowa pod nadzorem

Połączenie kolejowe 
do Pyrzowic

Konkurs

Bezpiecznie 
i przepisowo
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Stale rosnące rachunki za prąd po-
wodują, że zaczynamy szukać alter-
natywnych źródeł energii. Obecnie 
najczęściej wykorzystuje się tę sło-
neczną. Z tego też powodu w ostat-
nich latach przydomowe instalacje 
fotowoltaiczne biją w naszym kraju 
rekordy popularności. Dlaczego war-
to postawić na tego typu rozwiąza-
nie? Z jakich dofinansowań możemy 
skorzystać? Na te i wiele innych  
pytań odpowiada inż. Paweł Kantor, 
właściciel firmy SOLARO.

Katarzyna Gwara: Zacznijmy od kwestii 
podstawowej – czym instalacja fotowolta-
iczna różni się od kolektorów solarnych?

Paweł Kantor: W  obu tych przypadkach 
głównym źródłem pozyskiwania energii jest 
słońce. Jednak systemy te przede wszystkim 
różnią się budową, choć na pierwszy rzut 
oka mogą wydawać się bardzo podobne. Pa-
nele fotowoltaiczne wykorzystują energię 
promieniowania słonecznego do produkcji 
energii elektrycznej służącej do zasilania 
urządzeń domowych. Natomiast  kolektory 
słoneczne są urządzeniami hydraulicznymi 
i   służą do produkcji energii cieplnej, z uży-
ciem której podgrzewana jest ciepła woda 
użytkowa.

K.G.: Zainteresowanie fotowoltaiką 
w Polsce gwałtownie rośnie. Jakie korzyści 
daje zamontowanie tego rodzaju instalacji?

P.K.: Zainteresowanie fotowoltaiką wzrosło 
w  ciągu ostatnich 2 lat. Związane to było 
m.in. z uruchomieniem programu „Mój Prąd”. 
Dofinansowanie to zaowocowało większą 
świadomością na temat tej technologii, do 
której niektórzy podchodzili sceptycznie.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna zapewnia 
nam zasilanie gospodarstwa domowego 
zieloną energią, przez długie lata obniżając 
rachunki nawet o 90%. Po około 6 latach na-

stępuje zwrot kosztów inwestycji i zaczyna 
na siebie zarabiać.  Jest to system bezobsłu-
gowy ekologiczny, który nie emituje szkodli-
wych substancji.

K.G.: Czy tworzenie „elektrowni” na do-
mową skalę jest opłacalne? Czy w  Polsce 
jest wystarczająco dużo słonecznych dni, 
żeby fotowoltaika rzeczywiście się opła-
cała? Czy instalacja działa zimą, w dni po-
chmurne, kiedy nie ma słońca? 

P.K.: Pytanie o  działanie instalacji  fo-
towoltaicznej w  dni pochmurne jest 
jednym z  pierwszych, które zadają klienci.  
W okresie zimowym oraz w pochmurne dni  
natężenie promieniowania jest mniejsze, 
a  co za tym idzie produkcja prądu jest 
znacznie niższa, ale dzięki systemowi opu-
stów wyprodukowaną energię elektryczną 
można wykorzystywać do roku od końca 
okresu rozliczeniowego. Przy dobrze do-
branej instalacji fotowoltaicznej, czyli ta-
kiej która w  skali roku kalendarzowego 
będzie w stanie wygenerować ilość energii, 
która zaspokoi zapotrzebowanie na prąd 
w  domu w  100%, inwestycja w  fotowol-
taikę jest bardzo opłacalna!

K.G.: Ile można zaoszczędzić decydując się 
na ogniwa fotowoltaiczne w  domu? Jakie 
urządzenia mogą być zasilane z paneli foto-
woltaicznych?

P.K.: Każda inwestycja, która dba o na-
turę i  środowisko jest warta pod-
jęcia. Cena za zakup i  montaż 
systemu może być zniechęca-
jąca, jednak w  perspektywie 
czasu ten wydatek zwraca 
się bardzo szybko. Z  energii 
elektrycznej wyprodukowanej 
przez instalację fotowoltaiczną 
możemy zasilić wszystkie urzą-
dzenia w  naszym gospodarstwie 
domowym.

K.G.: Jak dużą instalację fotowol-
taiczną potrzebujemy, żeby pokryć 
zapotrzebowanie na prąd swojego 
domu w  100% ? Czy, aby móc zain-
stalować system fotowoltaiczny, nasz 
dom musi spełniać określone warunki?

P.K.: Wielkość instalacji fotowoltaicznej, jej 
moc zależy do ilości zużywanej energii, kąta 
nachylenia dachu oraz odchylenia połaci 
dachowej od osi południowej. Najczęściej 
w budynkach jednorodzinnych instalacje fo-
towoltaiczne mają moc od 3kWp do 10kWp.

Nie w  każdym budynku inwestycja bę-
dzie opłacalna. Jeśli ktoś zużywa bardzo 
mało energii elektrycznej lub w  miejscu, 
w którym chcemy zainstalować moduły wy-
stępują znaczne zacienienia, taki system nie 
ma sensu. Jest natomiast możliwość mon-

tażu modułów na gruncie lub na dachu 
budynku gospodarczego.

K.G.: Jak wygląda proces re-
alizacji instalacji fotowolta-
icznej?

P.K.: Po pierwsze ważna 
jest szczegółowa rozmowa 

z  inwestorem, określenie 
zużycia energii elektrycznej 

w  budynku, sprawdzenie loka-
lizacji i  warunków montażowych 

oraz dobór mocy, typu insta-
lacji i  wybór dobrych jakościowo 

komponentów. W  kolejnym etapie 
przygotowanie indywidualnego 
projektu i  wizualizacji, które po-

zwolą zobrazować maksymalne 
korzyści.  Następnie realizowane są 

wszystkie formalności związane z  doku-
mentacją do zakładu energetycznego, 
projektu technicznego, dofinansowania 
lub kredytu. Należy zwrócić uwagę, aby 
montaż instalacji fotowoltaicznej odbywał 
się przez wykwalifikowanych i doświadczo-
nych instalatorów, z zachowaniem wszyst-
kich zasad bezpieczeństwa.  Ostatnim 
etapem jest odbiór inwestycji. Od tego 
momentu można cieszyć się darmowym 
prądem z naszej instalacji.

K.G.: Decydując się na montaż paneli na 
swoim dachu, z  jakim kosztem muszę się 
liczyć? Jaka jest żywotność całej instalacji?

P.K.: Koszty mogą być zróżnicowane w  za-
leżności od klasy i  jakości urządzeń oraz 
komponentów, jakie zostaną użyte do bu-
dowy zestawu. Niestety rynek w  Polsce 
w ostatnim czasie jest „zalany” produktami 
niskiego gatunku i trwałości pochodzącymi 
z  Dalekiego Wschodu. Przy wyborze sys-
temu warto zwrócić uwagę nie tylko na dłu-
gość gwarancji, ale przede wszystkim na jej 
warunki oraz podmiot, który tej gwarancji 
udziela. Sprawność najlepszych systemów 
dostępnych na rynku po 25 latach może 
wynosić nawet ponad 90%. Istnieją w  Eu-

ropie instalacje fotowoltaiczne z początku 
lat 80-tych, które mogą nadal pochwalić się 
wysoką efektywnością.

 
K.G.: W  grudniu zakończyło się przyjmo-
wanie wniosków w  ramach rządowego 
programu Mój Prąd, z którego skorzystało 
kilkaset tysięcy gospodarstw domowych, 
aby sfinansować budowę paneli słonecz-
nych. Czy w tej chwili możemy ubiegać się 
o jakieś inne dofinansowania?

P.K.: Inwestując w  fotowoltaikę w  swoim 
domu możemy skorzystać z  ulgi termomo-
dernizacyjnej, czyli odliczać koszt takiej 
inwestycji od podatku dochodowego. Na 
dzień dzisiejszy można skorzystać z dotacji 
w  Programie „Czyste Powietrze”. Dofinan-
sowanie obejmuje wymianę starego pieca, 
instalację centralnego ogrzewania, wen-
tylację mechaniczną,  docieplenie domu, 
wymianę drzwi i  okien, a  także mikroin-
stalację fotowoltaiczna. Są również plany 
wznowienia programu „Mój Prąd”, jednak na 
dzień dzisiejszy nie znamy regulaminu ko-
lejnego naboru oraz wysokości i warunków 
dotacji.

K.G.: Dziękujemy za rozmowę.

Inwestycja w fotowoltaikę 
jest bardzo opłacalna

NASZ ADRES
SOLARO
Katowicka 10
42-262 Kolonia 
Poczesna
woj. śląskie
NIP: 734-341-68-21

(34) 323 94 79
+48 691 389 144

biuro@solaro-poczesna.pl
www.solaro-poczesna.pl

inż. Paweł Kantor 
- właściciel firmy Solaro
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Eltrox Włókniarz Częstochowa za-
inauguruje sezon 2021 już  
3 kwietnia na torze w Lublinie. 
O składzie zespołu, prezentacji 
zawodników i nowych przepisach 
rozmawiamy z prezesem klubu 
Michałem Świącikiem.

Paula Nogaj: Jak Pan ocenia skład 
i sztab szkoleniowy na sezon 2021? Czy 
jest taki, jaki Pan sobie wymarzył?

Michał Świącik: Na dzień dzisiejszy 
jest zdecydowanie taki, jaki sobie wyma-
rzyłem, choć marzenia oczywiście mogą być 
bardzo duże. To optymalny skład – jeden 
z  najmłodszych w  Polsce, ale co ważne, 
mieszczący się w  ramach dojrzałości żuż-
lowej. Jest to coś, co może zapewnić pewne 
odbicie, jeżeli chodzi o  poziom sportowy, 
taki jak miał Włókniarz na przykład w latach 
90-tych, kiedy do Częstochowy przyszedł 
Joe Screen i  Mark Loram. Odmłodziliśmy 
drużynę, nie przedłużając umowy z  Rune 
Holtą, a w to miejsce weszli tacy zawodnicy 
jak Kacper Woryna czy Bartosz Smektała. 
Kacper jest wnukiem Antoniego Woryny, 
bardzo znanego przed laty żużlowca i  jest 
to chłopak, który w  żużlu pokazał nie raz 
lwi pazur. Z  kolei 23-letni Bartek Smektała 
zdobył tyle złotych medali w  kategoriach 
światowych i europejskich, że nie da się ich 
unieść w  jednej ręce. To jest jego paszport 
na jazdę w  Częstochowie. Podsumowując, 
jestem bardzo zadowolony i  myślę, że dla 
kibiców to też taki skład, który gwarantuje 
emocje. Młodzi chłopcy bardzo 
często jeżdżą z  polotem, swo-
jego rodzaju fantazją na torze. 
W  momencie, kiedy ktoś, kto 
jest już powiedzmy u  schyłku 
kariery, częściej przymknie gaz, 
a  ten młody człowiek jednak go 
odkręci. Jestem przekonany, że 
wszyscy będziemy zadowoleni.

PN: Od tego sezonu w każdym 
meczu ligowym w składzie bę-
dzie musiał pojawić się zawodnik 
do lat 24. Co Pan sądzi o nowym 
przepisie?

MŚ: Osobiście uważam, że to jest pójście 
w  stronę poszerzenia Ekstraligi żużlowej. 
Każdy zespół, który musi mieć w  składzie 
takiego zawodnika, jednocześnie był zmu-
szony pozbyć się jednego dobrego seniora. 
Tym samym wartościowi zawodnicy stali 
się bardziej dostępni, żeby ewentualnie 
zespoły, które dopiero wejdą do Ekstra-
ligi miały w  czym wybierać. Do tej pory 
było tak, że każdy klub był naszpikowany 
dwoma, trzema dobrymi zagranicznymi za-
wodnikami i  na rynku już nie było niczego. 
Poszerzenie Ekstraligi nie miałoby wtedy 
sensu. Z  drugiej strony też polska liga żuż-
lowa chce pomóc zagranicznym federacjom 
w  powrocie żużla do wysokiego poziomu. 
Na przykład Jonas Jeppesen nie jest już 
juniorem, ale w  dalszym ciągu to młody 
zawodnik, który poprzez start w  Często-

chowie będzie miał możliwość się rozwijać 
i za chwilę może zdobywać dla Danii medale.

PN: Na przestrzeni ostatnich miesięcy in-
formowaliście o firmach, które przedłużyły 
z klubem umowy sponsorskie. W czasach 
pandemii to niezwykle ważne, prawda?

MŚ: Szczerze mówiąc, jestem bardzo za-
dowolony. Oczywiście pandemia jest faktem 
i  część firm to  zdecydowanie odczuwa, 
nie wspierając już w tak dużym stopniu jak 
wcześniej. Jest jednak profil firm, które za-
notowały dużo większy rozwój w minionym 
roku, podobnie jak zyski i  one wchodzą 
w  rynek reklam sportowych. W  Często-
chowie jest podobnie.

PN: Niebawem prezentacja drużyny – 
w nieco innej formie, niż zazwyczaj. Czego 
kibice mogą się spodziewać?

MŚ: Teraz w  czasie pandemii wiele wyda-
rzeń przenosi się do Internetu i telewizji. Nie 
inaczej jest u nas. Wpadliśmy na pomysł, aby 
w odróżnieniu od naszych kolegów z innych 
- nie tylko żużlowych klubów - dać kibicom 
tę bliskość nowej drużyny poprzez kontakt 
medialny. Oczywiście moglibyśmy to zrobić 

na zasadzie krótkiego wywiadu z  każdym 
zawodnikiem na sali i  to udostępnić w  In-
ternecie, jednak postanowiliśmy zrobić 
w formie, w jakiej odbywał się Plebiscyt na 
Najlepszego Sportowca Roku w  telewizji. 
Będzie wóz transmisyjny, realizacja prowa-
dzona z  ośmiu kamer, wszystko na żywo. 
Imprezę poprowadzi znany i  lubiany duet: 

Tomasz Lorek oraz Irek 
Bieleninik. Wszystko na 
wysokim poziomie przy 
zachowaniu reżimu sa-
nitarnego i  przepisów 
ustawy, która na szczę-
ście daje nam możli-
wość organizacji takiej 
imprezy. Odbędzie się 
ona na dużej, bankie-

towej sali, która może 
pomieścić nawet 400 

gości, a w systemie online podczas prezen-
tacji  wszystkich tych osób wraz z organiza-
torami i  zawodnikami będzie zaledwie 40. 
Zachęcam do śledzenia również naszych 
mediów społecznościowych, ponieważ przy 
okazji tego wydarzenia będą organizowane 
różne konkursy przez nas i  naszych spon-
sorów. Wszyscy kibice, którzy będą oglądać 
transmisję prezentacji, będą jednocześnie 
brali w nich czynny udział. Całość realizacji 
dostępna będzie m.in. na SABMARtv, w ser-
wisie YouTube i  na naszej stronie interne-
towej.

PN: Nigdy nie zapominamy zapytać o wa-
szych najmłodszych adeptów. Jak wygląda 
sytuacja w klubie miniżużlowym?

MŚ: Nie byłem zadowolony w momencie, 

kiedy zmniejszyło się wsparcie miasta. 
Bardzo dużo inwestowaliśmy w  miniżużel, 
który jak wiadomo został doprowadzony 
w pewnym momencie do tragicznego stanu. 
Z  uporem maniaka dalej dążę do rozwoju 
młodzieży i dzięki temu w tej chwili w Polsce, 
jako jedyny klub ekstraligowy mamy swój 
klub miniżużlowy i  swoich wychowanków. 
To oczywiście niesie za sobą pewne wydatki 
finansowe, ale pieniądze na dzieci wydaje 
się bardzo fajnie i  z  pełną przyjemnością, 
patrząc, jak one się rozwijają. Przy okazji idą 
pewne zmiany w  polskim żużlu – forować 
będą kluby, prowadzące takie szkolenia, 
a my będziemy w Polsce przykładem dla in-
nych.

PN: Można przekazać teraz 1 %  podatku, 
aby wesprzeć tę inicjatywę. Jak by Pan za-
chęcił do tego naszych czytelników?

MŚ: Nie jesteśmy sportem masowym, 
który ma w  tej chwili dużo większe możli-
wości zarabiania pieniędzy, niż sporty nie-
masowe. My - żużlowcy, tenisiści, pływacy 

nie możemy sobie pozwolić na zyski z  du-
żych szkółek, ponieważ nie mamy z  tego 
profitów. Musimy liczyć na wsparcie sa-
morządów i  sponsorów. Jednym ze sposób 
pozyskania środków na szkolenie młodych, 
jest przekazanie tego 1%. Sport żużlowy dla 
tych dzieciaczków nie jest tani, ale bardzo 
elitarny. Zapraszam wszystkich darczyńców 
zawsze w sezonie, kiedy jest ciepło do Czę-
stochowy na ulicę Brzegową, gdzie dwa-
-trzy razy w tygodniu odbywają się treningi. 
Można wtedy zobaczyć jak na torze radzą 
sobie ośmio-, dziewięcio-, dziesięciolat-
kowie, jak pięknie wygląda ich rywalizacja. 
Przybijanie piątki po dojechaniu do mety, 
radość, ale też często płacz po przegranym 
biegu... Cieszymy się, że możemy dawać im 
tę możliwość, dlatego wsparcie tego przed-
sięwzięcia jest dla nas tak ważne.

PN: Czego wam życzyć na ten nadcho-
dzący sezon?

MŚ: Bezkontuzyjnej jazdy, dobrej pogody 
i szczęścia, które w sporcie także jest bardzo 
potrzebne. Resztę sami zapewnimy kibicom, 
spełniając ich oczekiwania i marzenia.

PN: Dziękuję za rozmowę.

Wywiad

To optymalny skład 
– jeden z najmłodszych  

w Polsce

Z uporem maniaka dalej dążę do rozwoju
młodzieży i dzięki temu w tej chwili w Polsce,

jako jedyny klub ekstraligowy mamy swój klub
miniżużlowy i swoich wychowanków.
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Zawodnik jest żużlowcem Włókniarza od 2017 roku. W tym samym 
roku zdobył tytuł Indywidualnego Międzynarodowego Mistrza 
Ekstraligi. W 2018 roku pełni funkcję kapitana częstochowskich 
Lwów. W sezonie 2019 z biało-zieloną ekipą sięgnął po brązowy 
medal Drużynowych Mistrzostw Polski. Wywalczył także tytuł indy-
widualnego wicemistrza świata, ustępując wyłącznie Bartoszowi 
Zmarzlikowi. W sezonie 2020 został wicemistrzem Europy podczas 
Tauron Speedway Euro Championship w Toruniu. W finale Indywi-
dualnych Mistrzostw Danii zajął czwarte miejsce. 

Wybór Eltrox Włókniarza Częstochowa to w jego karierze pierwsza 
zmiana barw klubowych. Jest wnukiem legendarnego żużlowca – 
Antoniego Woryny, który jako pierwszy w historii Polak wywalczył 
medal Indywidualnych Mistrzostw Świata. Kacper do tej pory jeździł 
dla ROW-u Rybnik. W 2015 roku wspólnie z ekipą Rekinów wywal-
czył awans do PGE Ekstraligi. Indywidualnie triumfował w Srebrnym 
Kasku i zajął drugą pozycję w Brązowym. Dodatkowo razem z re-
prezentacją Polski sięgnął po złoty medal Drużynowych Mistrzostw 
Europy Juniorów. W 2017 roku zdobył w Gdańsku srebrny medal 
Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi. Lata 
2018-2019 spędził w pierwszej lidze, osiągając bardzo dobre re-
zultaty. W ostatnim sezonie ponownie startował w PGE Ekstralidze.

Żużlowiec od 2018 roku reprezentuje Włókniarza Częstochowa. 
W 2017 roku wygrał Grand Prix Polski. W minionym sezonie wy-
walczył brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Świata. W po-
przednich latach reprezentował barwy GTŻ Grudziądz, Falubaz 
Zielona Góra, Tauron Azoty Tarnów, Betard Sparta Wrocław, Unia 
Leszno, Wybrzeże Gdańsk, Lokomotiv Dugavpils oraz ROW Rybnik. 
Szwed od wielu lat jest podporą reprezentacji narodowej swojego 
kraju.

W 2021 roku w barwach Eltrox Włókniarza Częstochowa Jonas Jep-
pesen zadebiutuje w rozgrywkach najsilniejszej ligi świata. W 2019 
roku sięgnął po tytuł najlepszego juniora w Danii. W minionym 
sezonie otrzymał angaż w ekstraligowym Falubazie Zielona Góra, 
jednak tylko raz znalazł się w zestawieniu meczowym swojej nowej 
drużyny. W efekcie został wypożyczony do pierwszoligowej Ostrovii 
Ostrów, gdzie notował całkiem przyzwoite występy. Udane starty 
w ostatnim sezonie zaliczał również w szwedzkiej Elitserien, gdzie 
reprezentował barwy Indianerny Kumla. Jonas Jeppesen będzie 
mógł pełnić w biało-zielonej drużynie rolę zawodnika do lat 24.

Do tej pory reprezentował barwy Unii Leszno i transfer pod Jasną 
Górę jest dla niego pierwszą w karierze zmianą barw klubowych.  
Z bykiem na piersi pięciokrotnie sięgał po złoty medal Drużyno-
wych Mistrzostw Polski (2015-2020), za każdym razem będąc 
ważnym ogniwem swojego zespołu. Oprócz udanych występów 
w rozgrywkach ligowych, Bartosz Smektała ma na swoim koncie 
wiele sukcesów rangi międzynarodowej. Trzykrotnie stawał na 
podium Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów - w 2017 
i 2019 roku zdobywał srebrne medale, a w 2018 roku sięgnął po 
tytuł mistrzowski. W Polsce również odnosił sukcesy – wywalczył 
m.in. złoty medal w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski w 2017 roku na torze w Rybniku.

Jest obecnie najlepszym juniorem w naszym kraju. W minionym 
sezonie wspólnie z ekipą Włókniarza wywalczył srebrne medale 
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych oraz w Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski Juniorów. Na torze w Zielonej 
Górze zdobył również tytuł Młodzieżowego Indywidualnego Vice-
mistrza Polski i otrzymał powołanie do startu w finale Indywidu-
alnych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zajął wysokie – siódme 
miejsce. Na tym samym owalu triumfował w prestiżowym turnieju 
Zlata Stuha. Na arenie międzynarodowej wspólnie z reprezentacją 
Polski wywalczył jeszcze złoto w Drużynowych Mistrzostwach 
Świata Juniorów, a to tylko część jego sukcesów.

Zawodnik młodzieżowej kadry Eltrox Włókniarza Częstochowa. 
W sezonie 2019 młody żużlowiec nie mógł narzekać na brak jazdy. 
Regularnie występował w imprezach rangi drużynowych mistrzostw 
Polski juniorów. W sierpniu na torze w Gorzowie wspólnie z Mi-
chałem Gruchalskim i Jakubem Miśkowiakiem wywalczył brązowy 
medal młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych, a we 
wrześniu sięgnął po srebro w młodzieżowych mistrzostwach Polski 
par klubowych. W minionym sezonie zbierał cenne doświadczenie 
startując m.in. w Międzynarodowych Drużynowych Mistrzostwach 
Czech, a w charakterze gościa wspierając drużynę Wilków Krosno. 
W sezonie 2021 będzie startować na pozycji gościa w ekipie OK 
Bedmet Kolejarz Opole.

Pierwsze kroki w sporcie żużlowym stawiał w legendarnej już 
szkółce w Pawłowicach. Profesjonalną licencję wywalczył nato-
miast w 1999 roku na torze w Częstochowie jako zawodnik Kole-
jarza Rawicz. Oprócz tego w ciągu swojej kariery reprezentował 
też barwy klubów z: Wrocławia, Zielonej Góry, Rybnika, Tarnowa, 
Gdańska, Gniezna, Gorzowa i Tarnowa. Dał się poznać przede 
wszystkim jako skuteczny i solidny ligowiec. W 2005 roku był 
piątym juniorem świata, a sezon później razem z Atlasem Wrocław 
sięgnął po Drużynowe Mistrzostwo Polski. Karierę żużlową zakoń-
czył przedwcześnie w 2017 roku z powodów zdrowotnych. Funkcję 
trenera częstochowskiej drużyny pełni od końca sierpnia 2020 r.

Zawodnik młodzieżowej kadry Eltrox Włókniarza Częstochowa. 
W sezonie 2019 jeździł na zasadach gościa w Wilkach Krosno. 
Jako jeden z czołowych młodzieżowców drugiej ligi, wystartował 
w 11 spotkaniach. W rozgrywkach młodzieżowych reprezentował 
barwy Bocar Włókniarza Częstochowa. Razem ze swoją macie-
rzystą ekipą dotarł do finału drużynowych mistrzostw Polski ju-
niorów i na torze w Grudziądzu sięgnął po srebrny medal tych 
zmagań. W minionym sezonie reprezentant Mateusz Świdnicki 
z dorobkiem 14 punktów wygrał turniej Zaplecza Kadry Juniorów 
w Toruniu. W sezonie 2021 będzie startować na pozycji gościa 
w ekipie OK Bedmet Kolejarz Opole.

BARTŁOMIEJ KOWALSKIMATEUSZ ŚWIDNICKI PIOTR ŚWIDERSKI

LEON MADSEN FREDRIK LINDGREN

BARTOSZ SMEKTAŁAKACPER WORYNA

JONAS JEPPESEN

JAKUB MIŚKOWIAK

Narodowość: DANIA   Data urodzenia: 5.09.1988 r. Narodowość: SZWECJA   Data urodzenia: 15.09.1985 r.

Narodowość: POLSKA   Data urodzenia: 22.08.1998 r.Narodowość: POLSKA   Data urodzenia: 31.08.1996 r.

Narodowość: DANIA   Data urodzenia: 03.01.1998 r.

Narodowość: POLSKA   Data urodzenia: 03.08.2001 r.

Narodowość: POLSKA   Data urodzenia: 04.04.2002 r.Narodowość: POLSKA   Data urodzenia: 10.08.2001 r. Narodowość: POLSKA   Data urodzenia: 11.05.1983 r.



Umowa podpisana

Oskar Polis „gościem” 
we Włókniarzu
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Dostępne są w sprzedaży 
karnety na sezon 2021. 
Całoroczna wejściówka 
daje gwarancję wejścia na 
stadion w przypadku 
ograniczonej liczby pu-
bliczności, a także wybra-
ne miejsce numerowane 
przy pełnej frekwencji na 
stadionie. Zaopatrz się 
w karnet i wspieraj biało-
-zielonych w walce o zwy-
cięstwo.

Nabywając karnet zyskujecie 
nową niższą cenę za całoroczne 
wejściówki na mecze swojej bia-
ło-zielonej drużyny, wstęp na 
wszystkie ekstraligowe zawody 
rundy zasadniczej na torze w Czę-
stochowie oraz na wszystkie 
indywidualne i  drużynowe za-
wody juniorskie, których klub jest 
gospodarzem. Ponadto otrzy-
mujecie pierwszeństwo zakupu 
wybranego przez siebie miejsca 
również na fazę play-off, wybrane 

przez siebie miejsce numerowane 
w  przypadku braku ograniczeń 
w  zakresie frekwencji na stadio-
nach i  pierwszeństwo wejścia na 
stadion w  przypadku ogłoszenia 
ograniczeń w  zakresie frekwencji 
na stadionach.

Ceny karnetów w sprzedaży 
ogólnej:

Karnet normalny – 210 zł
Karnety ulgowy – 160 zł

Karnet VIP (sektor centralny) – 
290 zł

Karnet Super VIP (sektor złoty) 
– 1400 zł (w cenie karnetu 

Super Vip otrzymujesz wybrane 
miejsce siedzące na zamkniętej 
trybunie Super Vip, wjazdówkę 

na parking VIP, program za-
wodów, catering).

Decyzją klubu dzieciom do 12. 
roku życia (urodzonym w  2009 
roku lub później) przysługiwać bę-
dzie bezpłatny wstęp na zawody.  
Osobom niepełnosprawnym po-
ruszającym się na wózkach inwa-
lidzkich niezmiennie przysługiwać 
będzie również bezpłatny wstęp na 

stadion. Komunikat dotyczący od-
bioru bezpłatnych wejściówek dla 
tej grupy kibiców pojawi się przed 
rozpoczęciem sezonu na stronie 
internetowej www.wlokniarz.
com - W związku z  licznymi zapy-
taniami naszych Kibiców oraz sy-
tuacją epidemiologiczną w  kraju 
i zmianami w dopuszczalnej liczbie 
kibiców informujemy, iż na II łuku 
naszego stadionu ulokowane będą 
sektory zwolnione z  przyporząd-
kowania do numeracji miejsc, tj. 
sektory: G-55, G-56, G-57, G-58 
oraz G-59! Na powyższych sek-
torach kibice do odwołania będą 
mogli zajmować dowolne miejsca, 
lecz zgodnie z  aktualnymi na 
dany moment rozporządzeniami 
Ministerstwa Zdrowia – infor-
muje klub.  Numeracja miejsc 
obowiązywać będzie wyłącznie 
w  przypadku braku ograniczeń 
w  zakresie przyjmowania kibiców 
na stadiony. Sprzedaż wejściówek 
prowadzona jest w siedzibie klubu 
od poniedziałku do piątku w  go-
dzinach od 8.00 do 15.00, a także 
poprzez platformę internetową 
eventim.pl

Eltrox Włókniarz Częstochowa poinfor-
mował, że w nadchodzącym sezonie 
2021 w charakterze gościa biało-zielo-
nego zespołu będzie występował Oskar 
Polis.

- Choć jest naszym wychowankiem, to dziś pi-
szemy o  nim w  charakterze gościa. Oskar Polis, bo 
o  nim mowa, związał się z  Eltrox Włókniarzem Czę-
stochowa umową, która pozwoli mu w  zbliżającym 
się sezonie startować w  biało-zielonych barwach 
właśnie na zasadzie “gościa” - informuje klub. Kibice 
Włókniarza z pewnością dobrze wspominają Oskara, 
który w 2017 roku zdobył z Włókniarzem złoty medal 
w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski Ju-

niorów. W zeszłym sezonie Polis był najlepszym pol-
skim żużlowcem w 2. Lidze Żużlowej. - Dobre wyniki 
naszego wychowanka, rozwijająca się współpraca 
z  OK Bedmet Kolejarza Opole, i  co najważniejsze, 
chęć samego zawodnika, pozwoliły na osiągnięcie 
dzisiejszego porozumienia – dodaje klub. Wcześniej 
Włókniarz poinformował o tym, że oba kluby podpi-
sały umowę partnerską, która ma pozwolić ośrodkom 
na zacieśnienie współpracy. - Jednym z  najważniej-
szych punktów omawianego porozumienia jest 
oczywiście współpraca na płaszczyźnie sportowej, 
dzięki której nasi młodzieżowcy: Mateusz Świd-
nicki oraz Bartłomiej Kowalski, w sezonie 2021 
będą startować w  Opolu na pozycji gościa. 
Ponadto obie strony ustaliły, że będą mogły 
wzajemnie korzystać ze swoich torów 
w celach treningowych – informuje klub.

Tegoroczna prezentacja 
ekipy Eltrox Włókniarza 
Częstochowa odbędzie się 
w najbliższy piątek 26 lu-
tego. W tym roku przybie-
rze jednak formę online 
ze względu na sytuacje 
epidemiologiczną w kraju. 
Początek wydarzenia 
o godzinie 19:50.

Transmisja z imprezy przeprowa-
dzona zostanie za pośrednictwem 
telewizji internetowej SAB-MARtv 
i  udostępniona zostanie na klu-
bowym kanale YouTube. Samo 
wydarzenie odbędzie się w  zgo-
dzie z  obowiązującym reżimem 
sanitarnym. - Co warte podkre-
ślenia, jeszcze żaden z  klubów 
żużlowych w  naszym kraju nie 
zaprezentował swojego zespołu 
w  taki właśnie sposób. Czeka 
nas zatem nie lada wyzwanie, 

ale jesteśmy przekonani, że taka 
forma prezentacji w  obecnej sy-
tuacji, choć odrobinę przybliży 
naszym Kibicom emocje, które 
towarzyszyły nam w  poprzednich 
latach podczas prezentacji orga-
nizowanych na Hali Sportowej 
Częstochowa – informuje klub. 
Prezentację poprowadzi znany 
i lubiany duet: Tomasz Lorek – Ire-
neusz Bieleninik. Trzecim prowa-
dzącym bę-dzie Piotr Wieszczyk, 
znany z komentowania domowych 
meczów biało-zielonej ekipy, czę-
stocho-wianin i miłośnik czarnego 
sportu. Jak zapewnia prezes Włók-
niarza Michał Świącik, podczas 
transmisji planowane są liczne 
atrakcje m.in. Q&A  z  wybranymi 
zawodnikami, podczas którego ki-
bice będą mogli zadawać pytania 
swoim biało-zielonym idolom za 
pomocą klubowego messenge-ra, 
ale także konkursy w mediach spo-
łecznościowych. 

Eltrox Włókniarz Częstochowa 
zachęca do wsparcia projektu 
szkolenia młodzieży. Już teraz 
może-cie przekazać 1% podatku 
na ten cel przy rozliczeniu PIT 
i pomóc w umożliwieniu szkolenia 
przy-szłych następców Sławomira 
Drabika oraz Sebastiana Ułamka 
– wychowanków klubu, z  których 
dumna jest cała Częstochowa. 

Trwa czas rozliczeń PIT. To obo-
wiązek, któremu podlegają miliony 
Polaków. Istnieje możliwość prze-
kazania 1% podatku na wybrany 
cel. Włókniarz zachęca w związku 
z tym do wsparcia projektu, który 
firmuje i  realizuje z  wielkim po-
święceniem. Chodzi oczywiście 
o  szkolenie młodzieży, z  które-go 
biało-zieloni słyną od kilkunastu 
sezonów. - Jako jedyny ekstrali-
gowy klub posiadamy własny tor 
do miniżużla. Treningi odbywają 
się również na dużym obiekcie. 

Szkolimy w klasach 80-125, 250 
oraz 500 cm3. Nasi trenerzy po-
święcają wiele uwagi najmłod-
szym zawodnikom, 
którzy w przyszło-
-ści stanowić 
będą o sile 
klubu. 

W  przerwie między sezonowej, 
w której nie prowadzimy zajęć na 
torze, oferujemy naszym adeptom 
treningi na sali pod okiem tre-
nerów personalnych, fizjoterapeu-
-tów oraz ogólnorozwojowych. 
Robimy wszystko, co w  naszej 
mocy, aby korzystając ze swo-
jego doświadczenia, dostępnych 
środków oraz personelu rozwijać 
naszych młodych adeptów na 
torze oraz poza nim – wyjaśnia 
klub i zwraca się z prośbą o pomoc 
w ramach 1 % podatku. KRS:

0000270261 z celem 
szczegółowym: 

Włókniarz Częstochowa 8249

Do nabycia

Karnety na sezon 2021
26 lutego

Prezentacja 
zawodników

Przekaż 1 % podatku

Wesprzyj szkolenie 
najmłodszych

zdj. www.wlokniarz.com

Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Częstochowa

Radni przyjęli miejscowy 
plan dla Parkitki
Częstochowscy radni przyjęli 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, 
obejmujący rejon ulic: Małopol-
skiej, Obrońców Westerplatte 
oraz Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego. 

 
Plan dotyczy obszaru o  po-

wierzchni ok 51 ha, który jest poło-
żony pomiędzy ulicami Obrońców 
Westerplatte, Małopolską, Ma-
zowiecką, Bialską i  Nowobialską 
wraz z  terenem Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego. - Jego 
celem było wprowadzenie spój-
nych i  porządkujących zasad do-
tyczących zagospodarowania  
terenów, podlegających obecnie 
intensywnej zabudowie, poprzez: 
wyznaczenie odrębnych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, wie-
lorodzinną i  usługową, ustalenie 
obsługi komunikacyjnej obszaru 
i  przeznaczenie terenów pod pla-
nowaną rozbudowę ul. Obrońców 
Westerplatte i  ul. Małopolskiej, 
wyznaczenie terenu pod plano-
waną drogę klasy zbiorczej (na 
przedłużeniu ul. św. Krzysztofa 
w  kierunku północnym) – infor-
mują przedstawiciele biura praso-
wego magistratu.

 

Ustalenia planu wyznaczają: 
po zachodniej stronie jego ob-
szaru, terenów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, we 
wschodniej i środkowej części pod 
zabudowę jednorodzinną, a  po 
stronie południowej pod usługi 
związane z  ochroną zdrowia, nie 
dopuszczając do przemieszania 
tych funkcji. Teren wyznaczony 
pod nową zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną stanowi 
kontynuację istniejącego osiedla 
domów jednorodzinnych. Na styku 
funkcji mieszkaniowych: wielo-
rodzinnej i  jednorodzinnej oraz 
w  sąsiedztwie terenu szpitala do-
puszcza się usługi dla obsługi tych 
terenów. 

 
W  celu ochrony walorów archi-

tektonicznych i  krajobrazowych 
w planie określone zostały zasady 
kształtowania zabudowy, jej in-
tensywność oraz parametry mak-
symalnej wysokości budynków 
i  innych obiektów budowlanych. 
Ochronę krajobrazu, w tym szcze-
gólnie ochronę sylwety Klasztoru 
Jasnogórskiego w  panoramie 
miasta, plan realizuje poprzez od-
powiednie ograniczenie wysokości 
nowych budynków i obiektów bu-
dowlanych.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara
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 ■ cd. ze str. 1
Centralna Ewidencja Emisyjności 

Budynków (CEEB) ma gromadzić 
dane na temat budynków i lokali 
oraz eksploatowanych w nich:

 ● źródeł ciepła, w tym zasilania z 
sieci ciepłowniczej,

 ● źródeł energii elektrycznej,
 ● spalania paliw, w rozumieniu 
art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy 
– Prawo ochrony środowiska, 
o nominalnej mocy cieplnej 
mniejszej niż 1 MW.

Powszechny spis źródeł ciepła 
ma zostać przeprowadzony do 
końca tego roku. Według planu w 
I kwartale minister właściwy ds. 
budownictwa opublikuje komu-
nikat inicjujący powstanie bazy 

danych na temat źródeł ciepła. 
Deklaracje będzie można składać 
elektronicznie i pisemnie do wójta, 
burmistrza czy prezydenta miasta. 
Dokładny termin nie jest jednak 
znany, ponieważ nie wiadomo 
dokładnie, kiedy system informa-
tyczny CEEB będzie gotowy.

Czas, jaki został przewidziany na 
zgłoszenie to:

 ● 14 dni od pierwszego urucho-
mienia urządzenia lub instalacji 
w przypadku nowych źródeł 
ciepła,

 ● 12 miesięcy od ogłoszenia 
rozporządzenia na rejestrację 
w CEEB, w przypadku źródeł 
ciepła już pracujących.

Za brak złożenia deklaracji bę-
dzie grozić grzywna, wymierzana 
na zasadach ogólnych Kodeksu 
wykroczeń, a więc od 20 zł do 
5000 zł.

W projekcie nowelizacji ustawy 
określono źródła ciepła, które 
będą podlegać obowiązkowi 
zgłoszenia do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków. W 
ramach tych urządzeń i instalacji 
wskazano: sieć ciepłowniczą, 
kocioł grzewczy na paliwa stałe, 
piec kaflowy lub wolnostojący 
opalany paliwem stałym (węgiel, 
pellet, drewno), kominek na pa-
liwo stałe, kocioł olejowy, gazowy 
podgrzewacz przepływowy lub/i 

pojemnościowy, kominek gazowy, 
grzejnik gazowy, nagrzewnicę ga-
zową, promienniki gazowe, trzony 
kuchenne, piecokuchnię, kuchnię 
węglową, pompę ciepła, instalacje 
ogrzewania elektrycznego oraz 
kolektory słoneczne.

Zebrane informacje w sumie 
mają dotyczyć ok. 5 mln bu-
dynków. W ewidencji znajdą się 
informacje dotyczące przede 
wszystkim domów mieszkalnych, 
ale pod uwagę zostaną wzięte 
również lokale usługowe i bu-
dynki publiczne.

Baza „będzie funkcjonować 
m.in. z wykorzystaniem  aplikacji 
mobilnej oraz świadczonymi 

e-usługami dla tych obywateli, 
którzy będą chcieli zadbać o eko-
logię i bezpieczeństwo swoich 
domów, czy mieszkań i w wy-
godny sposób, poprzez aplikację, 
zamówią przeglądy kominiarskie 
i inwentaryzację budynku. Wła-
ściciele budynków będą mogli 
także szybko sprawdzić możli-
wości dofinansowania termomo-
dernizacji swojej nieruchomości 
w tym systemie.”

Wartość projektu to blisko   
31 mln zł. Będzie on dofinan-
sowany z Unii Europejskiej 
– środki zewnętrzne wyniosą  
26 mln zł.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

budownictwo

PONAD 5TYS. ARTYKUŁÓW!

KORZYSTNE CENY! DOWÓZ GRATIS!

Częstochowa , ul.Żyzna 162a
tel./fax 34 369 71 89
www.listwy-profile.pl

LISTEW I PROFILI
WYKOŃCZENIOWYCH

PRODUCENT

HURTOWNIA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH

Ruszy specjalny system ewidencji

Będzie trzeba informować, 
czym ogrzewamy dom
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 ■ cd. ze str. 1

Przede wszystkim piesi

Kluczowe rozwiązania pro-
gramu Bezpiecznej Infrastruk-
tury Drogowej:

 �poprawa warunków widocz-
ności na przejściach dla pieszych 
lub przejazdach dla rowerzystów 
oraz na skrzyżowaniach i wjaz-
dach na jezdnie dróg,
 � efektywne oświetlanie i do-
świetlanie przejść dla pieszych 
lub przejazdów dla rowerzy-
stów (oświetlenie dedyko-
wane), a także przystanków 
publicznego transportu zbioro-
wego i dojść do nich,

 �montaż znaków drogowych 
lub sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniach i przejściach 
dla pieszych,
 �budowa chodników, ciągów 
pieszo-rowerowych, ścieżek ro-
werowych,
 �budowa zatok autobusowych,
 �przebudowa skrzyżowań,
 �budowa lewoskrętów,
 � likwidacja punktów kolizyj-
nych na jezdniach,
 �budowa kładek dla pieszych,
 �poprawa warunków widocz-
ności na skrzyżowaniach i wjaz-
dach na jezdnie dróg, w tym na 
pasach włączeń i wyłączeń,
 � likwidacja punktów kolizyj-
nych na jezdniach, a w szcze-

gólności ograniczanie liczby 
zjazdów z jezdni głównych 
w wyniku wykonywania dodat-
kowych jezdni, obsługujących 
tereny przyległe do pasów dro-
gowych,
 �poprawa geometrii skrzy-
żowań dróg i korekta łuków 
poziomych jezdni,
 �dostosowanie przekrojów dro-
gowych do potrzeb wynikają-
cych ze struktury ilościowej, 
rodzajowej i kierunkowej 
ruchu,
 �wprowadzanie stref bezpie-
czeństwa w otoczeniu jezdni ze 
szczególnym uwzględnieniem 
„stref wybaczających” błędy 
kierowców,
 � zwiększenie bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników 
ruchu,
 �poprawa parametrów użytko-
wych jezdni,
 �poprawa przepustowości 
dróg, a w szczególności wę-
złów i skrzyżowań drogowych,
 �poprawa bezpieczeństwa na 
dojazdach do przejazdów dro-

gowych, w szczególności w za-
kresie fizycznego wymuszania 
redukcji prędkości oraz po-
prawy warunków widoczności,
 �uporządkowanie warunków 
parkowania pojazdów wzdłuż 
dróg krajowych.

- Nie ma kierowców, którzy nie 
popełniają błędów, ale jesteśmy 
w stanie zbudować taką infrastruk-
turę drogową, która zmniejszy po-
jawienie się tych błędów i ograniczy 
ich tragiczne skutki – mówi pre-
mier Mateusz Morawiecki.

Pierwszeństwo pieszych na 
przejściach

Obecnie parlament pracuje nad 
rządowymi zmianami w  prawie 
o  ruchu drogowym, które zakła-
dają pierwszeństwo pieszych 
przy wchodzeniu na przejście. Po 
zmianach kierowca pojazdu, który 
zbliża się do przejścia dla pieszych, 
będzie musiał – poza zachowa-
niem szczególnej ostrożności 
i  ustąpieniem pierwszeństwa pie-
szemu znajdującemu się na przej-
ściu dla pieszych – zmniejszyć 
prędkość tak, aby nie narazić na 
niebezpieczeństwo pieszego oraz 
ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
wchodzącemu na przejście.

Mniej wypadków i ofiar

Dane wskazują, że zmniejszyła 
się liczba wypadków, ofiar oraz 

kolizji drogowych w  2020 r. Dzia-
łania policji, m.in. częste kontrole 
prędkości, nadzór miejsc szcze-
gólnie niebezpiecznych w  mi-
nionym 2020 roku i  pierwszym 
miesiącu tego roku przyczyniły 
się do istotnego spadku liczby wy-
padków, ofiar i kolizji. Według po-
licyjnych danych w 2020 r. doszło 
do 23 540 wypadków – to prawie 
7 tys. zdarzeń mniej niż w 2019 r. 
Liczba osób, która poniosła śmierć, 
zmniejszyła się o  ponad 400. 
Istotnie zmalała także ilość kolizji 
i osób rannych. Zwiększyło się też 
bezpieczeństwo pieszych. W  tej 
grupie uczestników ruchu dro-
gowego odnotowano o  162 ofiar 
mniej niż w 2019 r.

Działania policji na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego są skuteczne, a ich efekty 
są zauważalne.

Mimo to wciąż pozostajemy 
w  czołówce krajów Unii Europej-
skiej z  wysokim współczynnikiem 
śmiertelności w  wypadkach dro-
gowych. Prawie 40 proc. wszyst-
kich ofiar stanowią niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego. Pro-
gram Bezpiecznej Infrastruktury 
Drogowej ma to zmienić. Ma być 
on realizowany w  latach 2021 – 
2024. Do 2024 r. na program rząd 
chce przeznaczyć z  Krajowego 
Funduszu Drogowego 2,5 mld zł.

 ■ Katarzyna Gwara

- Głowice silników spalinowych
- Naprawy bloków silników
- Regeneracja korbowodów
- Szlifowanie wałów korbowych
- Usługi spawalnicze (aluminium, żeliwo, stal)
- Kapitalne remonty silników
- Transport

AUTOSZLIF24

Nowy rządowy program

Chcą poprawić bezpieczeństwo  
na naszych drogach
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AUDIO SYSTEM
RADIA I AKCESORIA SAMOCHODOWE

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)

42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30

KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)

42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30

KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

O Radia samochodowe
O Nawigacje
O CB-Radia
O Antyradary - Yanosik, Coyote
O G³oœniki

O Radia samochodowe
O Nawigacje
O CB-Radia
O Antyradary - Yanosik, Coyote
O G³oœniki

Efekty są obiecujące

MPK wciąż testuje autobus 
elektryczny

 ■ cd. ze str. 1
Testy autobusu elektrycznego marki 

Autosan model Sancity służą przede 
wszystkim przekazywania uwag do 
producenta, które mają pozwolić na opty-
malnie dostosowanie nowo powstających 
autobusów do potrzeb częstochowian 
i kierowców miejskiego przewoźnika. Jak 
na razie autobus wypada bardzo dobrze. 
- Okres testowania to dla zaplecza tech-
nicznego najważniejszy czas, w którym 
możemy poznać zarówno te dobre strony, 
jak również te, które wypadałoby w przy-
szłości poprawić. Myślę, że wykorzysta-
liśmy ten czas bardzo dobrze – zaznacza 
Kamil Świtała, elektronik MPK. - Uwagi, 
które mieliśmy do tego pojazdu, dzięki 
dobrej współpracy z Autosanem, udało 
się na bieżąco wdrażać, co sprawiło, że 
pojazdy, które dotrą do nas w przyszłości, 
będą pozbawione tych wad – dodaje.

Pojazd przejechał już około 15-20 

tysięcy kilometrów. - Jazda tym auto-
busem to sama przyjemność – zdradza 
Marek Nadzieja, kierowca często-
chowski MPK. - Pasażerowie zwracają 
uwagę na to, że pojazd jest bardzo 
cichy. Do tego niezwykle wygodny, dy-
namiczny i ekonomiczny. Ta ostatnia 
kwestia to również zasługa naszych 
kierowców. Pojazd ma deklarowany 
testowy zasięg 180 km, ale w rękach 
kierowców MPK przejeżdża nawet 330 
km. To świadczy o ich bardzo dużych 
umiejętnościach – podkreśla.

Pojazd pozostanie na testowych tra-
sach do momentu rozpoczęcia dostaw 
15 sztuk bliźniaczego modelu.  Powinny 
się one rozpocząć wiosną.

Za wyprodukowanie pojazdów wraz 
z infrastrukturą do ładowania i długo-
terminowy najem całości na 7 lat Au-
tosan otrzyma około 48 mln zł brutto.

Uwaga pasażerowie

Niektóre przystanki nieczynne
W związku z prowadzonymi pra-
cami, w najbliższych dniach nie-
które przystanki MPK są nieczynne 
bądź przeniesione. Zmiany dotyczą 
Północy, Parkitki i Stradomia.

Z uwagi na remonty zatok przystan-
kowych, od 24 lutego (do odwołania) 
nieczynne są przystanki autobusowe:

 �PARKITKA-OSIEDLE przy ul. Okulic-
kiego w kierunku Marketu Obi (dla linii 
nr 10, 28, 29 i 32)
 � SZKOŁA STRAŻY POŻARNEJ przy  
ul. Sabinowskiej w kierunku ronda na 

Sabinowie i w kier. Dźbowa (dla linii  
nr 14, 23, 25, 33, 38 i 69)

Również od 24 lutego (do odwołania) 
przystanek FIELDORFA-NILA dla linii 
autobusowych nr 15, 22, 25 i 80, jadą-
cych w kierunku ulicy Michałowskiego, 
został przeniesiony o około 30 metrów 
dalej i jest obsługiwany za zatoką przy-
stankową. Autobusy za tramwaj jadące 
od strony centrum kończą kursy na 
przystanku „FIELDORFA-NILA” obowią-
zującym dotychczas tylko do wsiadania.

 ■ Oprac. tekstów: Katarzyna Gwara
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Wybrane samochody na dzień 26 lutego 2021 r.

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., 
I-wł., serwisowany, F-VAT

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017 119.900 zł

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

69.900 zł

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

69.900 zł

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., 
serwisowany, rok prod. 
2017 

78.900 zł

n	 SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010  17.400 zł

n	 JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  
rok prod. 2016  69.900 zł

 12.800 złn	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

n	 AUDI A6, 2.0 D prod. 2018, gwarancja, kraj., I-wł.,serwisowany 129.900 zł

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

n	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT  28.900 zł

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

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

n	 JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., 
serwisowany, rok prod. 2017 68.900 zł

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

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

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

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

 27.900 złn	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016

2.700 złn	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 złn	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

28.900 - 30.900 zł

n	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj 7.900 zł

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

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

n	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  6.900 zł

n	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

n	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

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

n	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

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

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

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

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

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

n	 SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
serwisowany  47.800 zł

n	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł
n	 TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

F-VAT, serwisowany 61.900 zł

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

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

n	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 19.900 zł

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

 23.900 złn	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

2.900 złn	 FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001 

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

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

Takich cen na stacjach paliw nie 
było już dawno! Rosną one 
niemal z dnia na dzień. Analitycy 
twierdzą, że na tym nie koniec. 
Wkrótce poziom 5 złotych za litr 
nie powinien nas dziwić.

Przypomnijmy, wiosną 
ubiegłego roku epidemia 
koronawirusa sprawiła, że za-
potrzebowanie na usługi trans-
portowe drastycznie spadło, 
co pociągnęło za sobą spadek 
popytu na paliwo. Zaczęło więc 
ono zalegać w magazynach. A, że 
chętnych na ich odkupienie nie 
było, ceny na nowojorskiej gieł-
dzie paliw spadały poniżej zera! 
I mimo że nie miało to wielkiego 
wpływu na ceny w Europie to rze-

czywiście na stacjach paliw ceny 
paliwa mocno spadły. W  niektó-
rych miejscach były poniżej 4 zł 
za litr.  Od jakiegoś czasu jest to 
już jednak historia. Szczególnie 
od drugiej dekady listopada ubie-
głego roku obserwujemy wciąż 
postępujące podwyżki. Ceny 
wzrosły w  przypadku Pb95 o  46 
gr/litr, Pb98 – 42 gr/litr, ON – aż 
o 55 gr/litr natomiast LPG – o 32 
gr/litr. Największe wzrosty odno-
towano w lutym. 

Jak na razie najtaniej jest w wo-
jewództwie śląskim, a  najdrożej 
w  województwie dolnośląskim. 
Wzrost cen paliw to efekt droże-
jącej ropy naftowej. Ropa naftowa 
Brent od początku roku podrożała 
już blisko 15 dolarów za baryłkę 

i  jest najdroższa od stycznia 2020 
roku. Niestety prognozy nie są 
zbyt optymistyczne – w kolejnych 
dniach ceny na stacjach mogą 
jeszcze rosnąć. Na niektórych 
stacjach kierowcy mogą już zaob-
serwować kwoty 5 zł/l i  wyższe. 
Stabilizacja może przyjść dopiero 
w marcu.

 ■ Katarzyna Gwara

Na stacjach

Ceny paliw  
poszybowały w górę

Obecnie za litr paliwa  
musimy średnio zapłacić:

Pb95 – 4,75–4,86 
Pb98 – 5,03–5,14 
ON – 4,75 – 4,86 
LPG – 2,36 – 2,44
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11 lekkoatletów CKS Budowlani 
Częstochowa uczestniczyło w 
Halowych Mistrzostwach Polski 
Seniorów  oraz w kategoriach U 
20 i U 18. Zawody odbywały się w 
Toruniu.

W mistrzostwach najlepiej spisał 
się Jakub Jelonek, który w kate-
gorii seniorów zdobył brązowy 
medal w chodzie sportowym na dy-
stansie 5000 m! W konkurencji tej 
startowała cała czołówka polskich 
chodziarzy. Sześciu z nich w prze-
szłości brało udział w Igrzyskach 
Olimpijskich lub Mistrzostwach 
Świata. Kuba uzyskał doskonały 
wynik 19:52,45 min. - Jest to dobry 
prognostyk przed sezonem letnim, 
gdzie nasz zawodnik będzie wal-
czył o kwalifikację na Igrzyska 
Olimpijskie do Tokio oraz na dru-
żynowe Mistrzostwa Europy w 
chodzie sportowym – podkreślają 
przedstawiciele CKS Budowlani 
Częstochowa.

Sześciokrotny medalista z ubie-
głego roku Oliwier Mutwil star-
tował w dwóch konkurencjach. 
Na dystansie 1500 m zajął 10. 

Lokatę, uzyskując 3:58,16 min, 
natomiast na 3000 m uplasował 
się na 8. pozycji w czasie 8:26,04. 
Sylwia Ślęzak wystartowała na 
dystansie 3000 m zajmując 8. po-
zycję w czasie 9:55,34 min. Jest to 
jej nowy rekord życiowy.

W młodszych kategoriach naj-
lepiej spisała się Maja Jundził, 
która startując w trójskoku zajęła 
6. lokatę z nowym rekordem ży-
ciowym 10,82 m. 

Konrad Simiński był 11. w biegu 
na dystansie 800 m – 2:01,19 
min, a Michał Piątek zajął 12. 
miejsce na dystansie 3000 m  
– 8:58,64 min. 

Pozostałe wyniki lekkoatletów 
CKS: 

14. miejsce Barbara Całus  
w pięcioboju – 2466 pkt., 

15. miejsce Ewa Bambynek na 
1500 m – 5:03,72 min. 

16. miejsce Oliwia Cyrulińska  
60 m – 8,25 sek. 

17. miejsce Anna Lizińska  
1000 – 3:10,19 min. 

23. miejsce Nadia Trąbczyńska  
– 200 m – 27,70 sek.

oprac. Katarzyna Gwara

aktualności
Halowe Mistrzostwa Polski

Brązowy medal 
dla Jakuba 
Jelonka

fot. Marek Biczyk PZLA
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O KUPIĘ motocykl , samochód z PRL - 

zadbany z dokumentami np. Fiat 125p, 

126p , syrena , mikrus , moskwicz , 

wołga WSK , WFM , JUNAK , OSA i in-

ne ciekawe, tel. 608 097 274

 O KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-

-u kompletny np. WSK , WFM, 

JUNAK , SHL , IŻ , OSA , motorynka, 

wierchowina , Jawa i inne  

tel. 608 097 274

 O KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTORO-

WER   Z PRL-U zapomniany, zastały w ga-

rażu np. Warszawa, Syrena, Moskwicz, 

Wołga, Skoda, Zaporożec, Junak, WFM, 

WSK, Osa, Komar, Motorynka i inne .  

Tel. 608 097 274

SPRZEDAM

 O SPRZEDAM samochód Matiz  z 2002 

roku, tel. 34 362 94 27

 O Chevrolet Spark 796 cm3, przebieg:  

42 tys., 2007, biały, garażowany, cena:  

4 500, tel. 511 113 637

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  

cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 

53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

 O Wynajmę działkę pod działalność go-

spodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, 

na terenie Częstochowy, mieszkanie 

trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, 

cena 1000 zł - tel. 503 002 462

 O Wynajmę działający od 30 lat sklep 

monopolowo-spożywczy 24h na ul. 

Garibaldiego. Częstochowa, tel. 531 

186 403

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

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

 O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa 
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kon-
taktowy 34 317 27 48

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

 O Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy 
oraz lokal użytkowy 16 m2 w cen-
trum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 O  Mieszkanie - Częstochowa (dzielni-
ca: Parkitka) cena: 269 500,00 pln  
powierzchnia: 49,00 m², stan develo-
perski; tel. 502583667

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

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

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

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

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

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

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

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

 O Antyki – francuski komplet z 1896 r.: 
Biblioteczka + komoda z marmuro-
wym blatem. Sygnowany, perfekcyjna 
renowacja. Tel. 34 – 367 65 56

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

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

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

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

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

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

 O Futrówka skóra (świnia)  
tel. 790 819 855

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

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 O Kopierkę laserową HP 1010  
- tel. 697 272 102

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) mysz-
ki; Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; te-
lefon komórkowy Samsung + ładowarka; 
tel. 530 485 377

 O Lodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

 O Lodówka ardo – wys. 141 Cm, spraw-
na, cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 O Maszyna do szycia przemysłową, mar-
ki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena 
do negocjacji. Tel. 603 521 686

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

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

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  
tel. 34 362 94 27

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

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

 O Rower Cobran Shimano  
- tel. 697 272 102

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

 O Serwis obiadowo-kawowy: (6-osobo-
wy) z kamionki ciemny brąz; -z du-
ralxu; tel. 504 230 153

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

 O Sofa - mało używana,rozkładana. Szara, 
dół czarny. Szer. 90 cm,  
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik na po-
ściel. Tel. 792 617 695

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

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

 O Toaleta kompaktowa. – Używana 
w bdb. stanie. Tel. 501 109 822

 O Wanna metalowa – używaną w b. Do-
brym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 O  Węgiel ekogroszek luzem i workowa-
ny z dostawą pod podany adres na te-
renie Częstochowy i okolic  
Tel. 601 495 165

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator wózka 
widłowego z UDT lub Operator pro-
dukcji. Więcej informacji: 663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

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

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

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospodar-
czy, porządkowy, stróż, godziny popo-
łudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyj-
ny. Tel. 502 417 160 

 O Podejmę pracę pracownika gospodar-
czego - ogrody, posesje, porządki, itp. 
Tel. 536 512 396

 O Podejmę pracę - pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porządki, 
itp. tel. 508 747 290 

 O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, po-
dejmie pracę jako tokarz, ślusarz,  
tel. 694 200 794.

USŁUGI
 O Naprawa pomp wodnych, hydroforo-
wych, samochodowych i cyrkulacyj-
nych.  Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową; pracownika 
gospodarczego, ogrody, posesje, po-
rzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

 O Flash gsm profesjonalny serwis telefo-
nów komórkowych oraz nawigacji gps. 
Częstochowa, al. Wolności 10  
(w bramie). Tel. 888 149 969

 O Naprawy pomp wodnych, cyrkulacyj-
nych, samochodowych,  
hydrofobowych. tel. 669 245 082

INNE
 O Wolny lat 53, bezdzietny, niezalezny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217

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

 O 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

Działka budowlana  
922 m2 (20x46m)  

Aleksandria, ul. Gościnna  
obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowa-
ny w 1969r,  300 m do pętli 
MPK. Wznowione granice, 
nowe ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł.  
Bez pośredników  
Tel. 795-525-997
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II. Wybierz najlepszego - według Ciebie - TRENERA i zagłosuj!

1. Aleksandra Nowak  - Częstochowska Akademia Taekwon-do
2. Jacek Wąchała  - KS Dragon Janów
3. Andrzej Zaguła  - WLKS Kmicic
4. Tomasz Pokorski  - Avia Lwy Częstochowa
5. Wojciech Pudo  - Eco-Team AZS Częstochowa
6. Kacper Gronkiewicz  - CKKS Kolejarz Jura Częstochowa
7. Piotr Ruszel  - Zabiegani Częstochowa
8. Marek Kasiński  - Orlęta Częstochowa
9. Piotr Palka -  CKS Budowlani
10.Tadeusz Brzozowski  - BKS Kolejarz Częstochowa
11. Andrzej Stelmach -  KS Częstochowianka
12.Paulina Joanna Narkiewicz  - KU AZS UJD Częstochowa
13. Marek Papszun  - RKS Raków Częstochowa
14. Marek Gołębiewski  - SKRA Częstochowa

WYBIERAMY NAJLEPSZYCH!

I. Wybierz najlepszego - według Ciebie - ZAWODNIKA i zagłosuj!

1. Oliwia Sołtys – Częstochowska Akademia Teakwon-do
2. Kalina Kurleto - Częstochowska Akademia Teakwon-do
3. Zofia Nowakowska - Częstochowska Akademia Teakwon-do
4. Julia Bulska – KS Dragon Janów
5. Patrycja Pacak – Aeroklub Częstochowski
6. Marcin Skalik - Aeroklub Częstochowski
7. Ewa Bugdoł- WLKS Kmicic Częstochowa
8. Tomasz Włodarczyk – Lwy Avia Częstochowa
9. Sebastian Paruzel - Lwy Avia Częstochowa
10. Kamil Piątkowski – RKS Raków Częstochowa
11. Kamil Wojtyra – KS Skra Częstochowa
12. Przemysław Kupka – Eco-Team AZS Częstochowa
13. Fredrik Lindgren – CKM Włókniarz
14. Leon Madsen - CKM Włókniarz
15. Jakub Miśkowiak - CKM Włókniarz
16. Monika Borowicz – Zabiegani Częstochowa
17. Adam Jakubowski – Orlęta Częstochowa
18. Oliwier Mutwil - CKS Budowlani
19. Michał Walentek – BKS Kolejarz Częstochowa
20. Kinga Wysokińska – KS Częstochowianka
21. Roksana Załomska – KU AZS UJD Częstochowa
22. Łukasz Mruk - KU AZS UJD Częstochowa
23. Jakub Musialik – MGLKS Błękitni Koziegłowy

III. Wybierz najlepszego - według Ciebie - DZIAŁACZA i zagłosuj!

1.  Jacek Wąsik  - Częstochowska Akademia Taekwondo
2. Martyna Stejskal  - Quick Shot Kickboxing Częstochowa
3. Mariusz Blukacz  - WLKS Kmicic Częstochowa
4. Jan Szyma  - WLKS Kmicic Częstochowa
5. Wojciech Kowalik  - KS Grom Miedźno
6. Janusz Danek  - Avia Lwy Częstochowa
7. Artur Szymczyk  - KS Skra Częstochowa
8. Paweł Tomaszewski  - Eco-Team AZS Częstochowa
9. Michał Świącik  - CKM Włókniarz Częstochowa
10. Paweł Wiśniewski  - LUKS „Jedynka” Częstochowa / ABRM Poczesna
11. Artur Radka  - Orlęta Częstochowa
12. Zyta Gozdur  - KS Częstochowianka
13. Marek Fijałkowski  - KU AZS UJD Częstochowa

KUPON PLEBISCYTOWY
ZAWODNIK:  ........................................................................................................................

TRENER:  ................................................................................................................................

DZIAŁACZ:  ......................................................................................................................................

Imię i nazwisko .....................................................................................................................
Adres ....................................................................................................................................
Tel.  ...............................................................................................................................................

Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do oddawania głosów w tradycyjnym corocznym plebiscycie na najlepszych sportowców, trenerów oraz 
działaczy regionu. Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele kilkunastu dyscyplin sportu. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas obrad kapituły,  

a ogłoszenie wyników 04.03.2021 r. Przyznana zostanie również statuetka od internautów. 
Głosowanie internetowe trwać będzie do 1.03.2021 r.

19. kolejka

Raków 
zmierzy się  
z Podbeskidziem
W  najbliższy piątek 26 lutego 
Raków Częstochowa podejmie 
Podbeskidzie Bielsko-Biała na 
GIEKSA Arenie w  Bełchatowie 
w ramach 19. kolejki PKO Ekstra-
klasy. Początek spotkania 
o godz. 18:00.

Czerwono-Niebiescy w  po-
przednim spotkaniu wygrali 
z  Zagłębiem Lubin 2:1. Było to 
pierwsze zwycięstwo podopiecz-
nych szkoleniowca Marka Pap-
szuna w  nowym roku. Obecnie 
Raków zajmuje 3 miejsce w  ta-
beli, mając na swoim koncie  
31 punktów. Liderem rozgrywek 
pozostaje Legia Warszawa, z kolei 
na miejscu drugim znajduje się 
Pogoń Szczecin. Piątkowy rywal 
częstochowskich zawodników 
to zespół z  dolnej granicy tabeli. 
Czerwono-Niebieskich będzie 
można dopingować sprzed ekranu 
telewizora – transmisja meczu na 
Canal+ Sport i nSport+.

Ruszyły zapisy

PKO BP 
Wirtualna 
Eskorta
Klub Raków Częstochowa poin-
formował o  starcie zapisów do 
PKO BP Wirtualnej Eskorty na 
mecz z Cracovią, który odbędzie 
się w sobotę, 6 marca o godzinie 
20:00.

Wasze pociechy mają szansę na 
udział w  niezapomnianej przygo-
dzie. PKO BP Wirtualna Eskorta 
to połączenie zabawy ze wspie-
raniem tych, którym los utrudnił 
życie i codzienne funkcjonowanie. 
Aby wziąć udział w  akcji należy 
wpłacić przynajmniej 40 zł na 
wskazany przez klub cel chary-
tatywny. W  zamian otrzymujecie 
specjalną koszulkę, piłkę i dedyko-
waną kartę z wizerunkiem oraz au-
tografem dowolnego zawodnika 
Rakowa Częstochowa. Pierwsze 
11. osób, które dokonają wpłaty 
zostaną nagrodzone miejscem 
w  “PKO BP Wirtualnej Eskorcie” 
przed meczem ligowym. Szczegóły 
na stronie internetowej Rakowa 
Częstochowa.

Siatkarze Exact Systems Norwida przegrali na swoim terenie z 
BAS Białystok 1:3. Porażka częstochowskich zawodników była 
zaskoczeniem, ponieważ od początku wydawało się, że będą fa-
worytem spotkania z przedostatnią drużyną w tabeli.

Częstochowianie mieli przewagę 30 punktów nad BAS Białystok, 
jednak rola zdecydowanego faworyta najwyraźniej źle na nich po-
działała. W minioną sobotę nie mieli swojego najlepszego dnia. Exact 
Systems Norwid zamiast wygrać i dopisać sobie kolejne 3 punkty  
i 17 zwycięstwo w sezonie, przegrał 1:3. - Mimo porażki Exact Sys-
tems Norwid z 44 punktami na koncie jest na wysokiej 4. pozycji. Do 
zakończenia rundy zasadniczej pozostało 5 kolejek i głównym za-
daniem częstochowian będzie utrzymanie 4. miejsca przed play-off  
– podsumowuje Marek Osuchowski z Exact Systems Norwid.

Exact Systems Norwid – BAS Białystok 
1:3 (25:17, 29:31, 21:25, 19:25)

Exact Systems Norwid: Kowalski, Kogut, Mucha, Kryński, 
Szewczyk, Usowicza, Wasilewski (libero) – Walczak, Kopyść,  
Franczak. Trener Piotr Lebioda.

Grand Prix Polski Seniorek

Dobry występ 
Roksany 
Załomskiej
W miniony weekend w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbył się 2. 
Grand Prix Polski Seniorek z tenisie 
stołowym. Zawodniczka AZS UJD Czę-
stochowa Roksana Załomska 
zanotowała bardzo dobry występ  
– zajęła bowiem 5 miejsce.

- Reprezentantka AZS UJD w sobotę 
rozpoczęła zmagania od turnieju gru-
powego. Rozstawiona z nr. 21 wygrała 
wszystkie gry w grupie. Pokonała po 3:0 
Martę Holak (Jedynka Łódź),a Agatę 
Domańską (Fala Trzebiatów), 3:1 Pau-
linę Nowacką (Luvenia Luboń) oraz 3:2 
Julię Bartoszek (JKTS Jastrzębie Zdrój). 
Z pierwszego miejsca awansowała do 
turnieju głównego. W niedzielnym za-
wodu ograła Katarzynie Galus (AZS Po-
litechnika Rzeszów 4:2. W ćwierćfinale 
uległa Wiktorii Wróbel (MRKS Gdańsk) 
2:4 – poinformował klub. Rozgrywki 
te były ostatnim sprawdzianem przed  
89. Indywidualnymi Mistrzostwami 
Polski Seniorów, które odbędą się w 
Arłamowie w dniach 26-28 marca 2021 
roku.

Tauron 1 Liga

Niespodziewana 
przegrana Norwida
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj



24. PIĄTEK-NIEDZIELA 26-28 LUTEGO 2021

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

zapraszamy!


