
Kilka dni temu rząd szumnie ogłosił 
stopniowe luzowanie obostrzeń. 
Na razie na próbę. Zezwolił między 
innymi na otwarcie basenów. 
Władze Częstochowy stwierdziły 
jednak, że częstochowskie pły-
walnie na razie pozostaną 
zamknięte. Dlaczego? - Jeżeli po 
dwóch tygodniach rząd uzna, że ba-
seny nie powinny jednak działać, to 
miasto poniesie koszty przygoto-

wania obiektów, 
które nie zdążą się 
w  ogóle otworzyć – 
wyjaśnia Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik pra-
sowy magistratu. Na 
dodatek okazuje się, 
że nawet jeśli władze 
chciałyby otworzyć 

baseny to niekoniecznie musiałoby 
się to udać. Problemem są bowiem 
niejasne przepisy wskazujące na to, 
jakie obiekty i  w  jakim celu mogą 
otworzyć się na klientów. Nie wia-
domo nawet do końca, kto mógłby 
z basenów legalnie korzystać. 

Jak zaznacza Włodzimierz Tutaj 
na przygotowanie basenów do 
działania po dłuższej przerwie, po-
trzebne są około 2-3 tygodnie. 
W tym czasie trzeba między innymi 
sprawdzić instalacje, napuścić 
wodę, podgrzać ją, a także uzyskać 
pozytywne wyniki badań sanepidu. 
- Dlatego decyzja rządu o otwarciu 
basenów "na próbę" na dwa 
tygodnie jest nielogiczna. 
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Baseny wciąż zamknięte

W Częstochowie  
na razie  
nie popływamy

Także w Częstochowie

Coraz więcej cudzoziemców

Wkrótce rozpocznie się realizacja rządowego pro-
gramu budowy stu obwodnic. Powstaną one 
również w województwie śląskim. Obecnie two-
rzone są kompleksowe dokumentacje dla 
obwodnic Szczekocin i Goleniów, Kroczyc oraz 
Pradeł o łącznej długości ponad 25 kilometrów. 
Na rozstrzygnięcie przetargu czekają jeszcze ob-
wodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej 
nr 46 oraz obwodnica Nakła Śląskiego i Świer-
klańca w ciągu drogi krajowej nr 78.

W województwie śląskim

Prawie 50 kilometrów 

nowych dróg

 Qs.13 Q ciąg dalszy s.3

 Qs.2

- Teleporada w podstawowej opiece zdrowotnej 
od 1 marca 2021 r. ma być dostępna wyłącznie dla 
osób między 7. a 64. rokiem życia – wynika z pro-
jektu nowelizacji rozporządzenia ministra 
zdrowia. Ocena stanu zdrowia dzieci i seniorów 
ma się odbywać bezpośrednio w gabinetach. Bę-
dzie ona mogła zostać również wykorzystana 
między innymi do przedłużania recept.

Wyłącznie dla osób od 7 do 64 lat

Będą zmiany  
w teleporadach

 Qs.5

Wzrosła liczba cudzoziemców w  ubezpieczeniu społecznym w  województwie śląskim. Na koniec 
grudnia 2020 r. obcokrajowców legalnie tu pracujących było 63 tysiące, to o ponad 6,2 tys. więcej niż 
rok wcześniej. Tendencja wzrostowa utrzymuje się również w Częstochowie – na koniec 2020 mieliśmy 
11217 pracowników zagranicznych, a na koniec 2019 roku 10858. Największą grupę stanowią obywa-
tele Ukrainy. Jednak na terenie naszego województwa pracują obywatele jeszcze z około 100 państw, 
z różnych zakątków świata, czasem bardzo odległych i egzotycznych.

Sejm przyjął nowelizację ustawy 
o  COVID-19. Wprowadza ona zmiany 
dotyczące między innymi Polskiego 
Bonu Turystycznego. W  ten sposób 
ma zostać zwiększona efektywność 
programu i objąć wsparciem większą 
grupę przedsiębiorców rejestrują-
cych się w  bazie podmiotów 
przyjmujących płatności bonami.

Bon nie tylko na nocleg

Przypomnijmy, bon turystyczny przy-
sługuje każdemu, kto korzysta ze 

świadczenia 500 plus. W  pierwszym 
etapie działania programu świad-
czenie dotyczyło noclegów 
w  obiektach turystycznych oraz im-
prez turystycznych z  minimum 
jednym noclegiem, organizowanych 
przez operatorów turystycznych lub 
organizacje pożytku publicznego.

- Po zmianach bony będą mogły 
służyć również do opłacania jedno-
dniowych wycieczek wraz z  wszelkimi 
atrakcjami przewidzianymi przez orga-
nizatorów w  ramach danej oferty, wa-

runkie  jest objęcie pakietem minimum 
dwóch usług – informuje Polska Or-
ganizacja Turystyczna.

Nowelizacja programu zakłada, że 
operatorzy turystyczni i  organizacje 
pożytku publicznego mogą dowolnie 
kompletować pakiety usług, włą-
czając w  to m.in. usługi przewod-
nickie zarówno w  miastach, jak i  na 
górskich szlakach, przejazdy auto-
karem, zwiedzanie muzeów, galerii 
i  skansenów, rejsy statkiem, zajęcia 
rekreacyjne oraz wiele innych aktyw-
ności turystycznych i sportowych. 

Sprawdź, co się zmieniło

Bon turystyczny 
na nowych
zasadach
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Uwaga kierowcy! Rozpoczął 
się kolejny etap przebudowy 
linii tramwajowej. Zamknięty 
dla ruchu kołowego jest wjazd 
i wyjazd z ul. Jasnogórskiej (od 
strony ul. Wały Dwernickiego) 
w  aleje: Armii Krajowej i  Ko-
ściuszki.

Mieszkańcy części osiedla położo-
nego między al. Kościuszki, ul. Wały 
Dwernickiego, al. Jana Pawła II i  al. 
NMP oraz zaopatrujący „Ryneczek”, 
mogą czasowo korzystać z  objazdu 
lokalnego ulicą Lelewela. - Należy li-

czyć się z  dłuższymi czasami oczeki-
wania na przejazd na całej długości 
alei Kościuszki oraz ulicy Dekabrystów 
przed skrzyżowaniem z  al. Armii Kra-
jowej od strony zachodniej - zapo-
wiada Maciej Hasik, rzecznik MZDiT. 
Utrudnienia powinny potrwać około 
trzech tygodni. 

Trzeba jednak mieć na uwadze, że 
zmiany na skrzyżowaniu alei Ko-
ściuszki i  ulicy Jasnogórska będą 
wieloetapowe, a  utrudnienia 
wzrosną na końcu podczas ukła-
dania nowej nawierzchni na całym 
skrzyżowaniu.

Filharmonia Częstochowska może 
ponownie zaprosić w swoje progi. 
Na razie zaplanowała trzy kon-
certy. Najbliższy odbędzie się 
w  niedzielę, 14 grudnia. Kolejne 
w przyszłym tygodniu.

 
W niedzielę, 14 lutego o  godz. 

18.00 Filharmonia Częstochowska 
zaprasza na koncert walentyn-
kowy  „OD BROADWAYU DO BU-
ENOS AIRES”. Nasza orkiestra pod 
dyrekcją Adama Klocka przedstawi 
program pełen kołyszącego swingu 
i  jazzowej swobody, przeplatany 
uczuciowym tangiem – które tego 
wieczora będzie królować. Dopełnią 
go rytmy rumby. Walentynki w  Fil-
harmonii będą równie romantycznie 
i nastrojowe, co taneczne i porywa-
jące.

Cena biletów: 40 zł (normalny), 
35 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)
 
We wtorek,  16 lutego o  godz. 

19.00, w  ostatni dzień karnawału 
rozpocznie się  ŚLEDZIK 
Z  CHÓREM. W  programie najsłyn-
niejsze arie, duety, ansamble ze zna-
nych   oper i  operetek   Webera, 
Verdi’ego, Borodina, Offenbacha, 
Kalmana i Lehara. Wystąpi Chór Fil-
harmonii Częstochowskiej Colle-
gium Cantorum pod dyrekcją 
Janusza Siadlaka oraz Tetyana Bo-
retska-Kruk – sopran, Małgorzata 
Siadlak – sopran, Agata Widera – so-
pran, Beata Nowicka - alt, Grzegorz 
Rogut – tenor, Olga Wowkotrub – 

fortepian. Prowadzenie koncertu - 
Jacek Woleński. 

Ma to być koncert lekki, zwiewny, 
romantyczny, szalony, a  nade 
wszystko radosny.

Cena biletów: 40 zł (normalny), 
35 zł (ulgowy), 20 zł (UTW)
 
W  piątek,  19 lutego o  godz. 

19.00  wystąpią soliści, na co dzień 
instrumentaliści tworzący zespół or-
kiestrowy Filharmonii Częstochow-
skiej. W rolach głównych usłyszymy: 
harfę (Julia Łopuszyńska), skrzypce 
(Tomasz Kulisiewicz) i  kontrabasy 
(Klaudia Baca i Jan Kołacki).

Towarzyszyć im będzie Orkiestra 
Filharmonii Częstochowskiej pod 
dyrekcją Adama Klocka. W interpre-
tacji zespołu bez solistów za-
brzmi  Divertimento  Béli Bartoka, 
najbardziej wpływowego kompozy-
tora XX wieku, którego 140. rocz-
nica urodzin przypadnie w  marcu 
2021. Ponadto podczas kon-
certu  „NASI SOLIŚCI”  usłyszymy 
koncert na harfę  B-dur HWV.294 
Op.4 nr 6  Georga Friedricha Ha-
endla (Julia Łopuszyńska – 
harfa),  Koncert skrzypcowy d-moll 
cz. 1  Felixa Mendelssohna-Bar-
tholdy (Tomasz Kulisiewicz – 
skrzypce) oraz Passione Amorosa na 
2 kontrabasy i  orkiestrę  Giovan-
niego Bottesiniego (Klaudia Baca – 
kontrabas, Jan Kołacki – kontrabas). 
Prowadzenie koncertu Witold Pa-
procki.

Cena biletów: 40 zł (normalny), 35 
zł (ulgowy), 20 zł (UTW)

 

Zgodnie z  aktualnymi wymogami 
uczestnicy koncertów i imprez w Fil-
harmonii Częstochowskiej zobowią-
zani są:

• zasłaniania nosa i ust, przy po-
mocy m.in.: maseczki 
ochronnej lub przyłbicy, za-
pewnionej we własnym za-
kresie, przez cały czas 
(również w  czasie koncertu) 
przebywania na terenie Fil-
harmonii

•  wypełnienia oświadczenia, 
można to zrobić wcześniej, 
pobierając ze strony Filhar-
monii  https://bit.ly/Filharmo-
niaCz_oswiadczenie  

• poddania się bezdotykowemu 
badaniu temperatury

• dezynfekcji rąk
• zachowania dystansu spo-

łecznego zwłaszcza w kolejce 
do Kasy lub przy wejściach na 
sale koncertowe

 
* Filharmonia udostępnia publicz-

ności 50% miejsc na sali koncertowej. 
Wyłączone miejsca są odpowiednio 
oznaczone na sali koncertowej

* Do odwołania nieczynne są szatnie.
 
KASA FILHARMONII tel. 795 451 

438 czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00-19.00

Więcej szczegółów oraz sprzedaż 
i rezerwacja biletów online na 
www.filharmonia.com.pl  

Impresariat Filharmonii 
tel. 34 324 18 54

Przed Sądem Okręgowym w Czę-
stochowie ruszył proces 
seryjnego gwałciciela prosty-
tutek. Tym razem Konrad J. 
odpowiada za zabójstwo 19-let-
niej Bułgarki. Kobietę znaleziono 
martwą w lesie.

Konrad J., mieszkaniec woje-
wództwa mazowieckiego ma już na 
swoim koniec  prawomocny wyrok 
za zgwałcenie ze szczególnym 
okrucieństwem i pozbawienie wol-
ności ze szczególnym udręczeniem  
prostytutek świadczących swoje 
usługi na trasie DK1 w woj. śląskim 
i łódzkim.

Konrad J. wpadł w grudniu  2017 
roku. Wyjechał wtedy z  domu sa-
mochodem dostawczym do miej-
scowości Wikłów koło 
Częstochowy, gdzie postanowił 
skorzystać z  oferty 26-letniej Buł-
garki. Pojechali w głąb lasu. Tam J. 

zabrał jej telefon komórkowy, 
pobił, związał kablem elek-
trycznym i skuł kajdankami. Na ko-
niec wrzucił do przestrzeni 
bagażowej i  brutalnie zgwałcił. 
Kiedy przyjechała koleżanka 26-
latki, J. uciekł.   Kobiety wezwały 
policję.  J. został zatrzymany i tym-
czasowo aresztowany. W  jego 
mieszkaniu policjanci znaleźli tele-
fony komórkowe i  przedmioty na-
leżące do prostytutek w  tym do 
19-letniej obywatelki Bułgarii. 
Zwłoki 19-letniej prostytutki od-
kryto w Danielowie w powiecie ra-
domszczańskim 18 grudnia 2017 
roku. 22 maja 2017 roku rzekomy 
partner kobiety, zgłosił jej zagi-
nięcie. Śledczy ustalili, że tego dnia 
Konrad J. przyjechał samochodem 
dostawczym w  okolice Danielowa 
i  udał się do lasu w  towarzystwie 
19-latki. Tam miał ją pobić, związać 
kablem i drutem i wielokrotnie bru-

talnie zgwałcić. Według prokura-
tury, w  nieustalony sposób zabił 
kobietę i  zakopał płytko w  ziemi. 
Zabrał jej telefon, torebkę i  biżu-
terię, które znaleziono w  jego 
mieszkaniu. Konrad J. odpowiadał 
przed sądem za   zgwałcenie czte-
rech kobiet i  zamordowanie 19-
latki. Początkowo przyznał się do 
winy, jednak na końcowym etapie 
śledztwa zmienił wyjaśnienia. Nie 
przyznawał się do zabójstwa. Rok 
temu został skazany na 17 lat wię-
zienia za zgwałcenie czterech ko-
biet. Sąd Okręgowy 
w  Częstochowie jednak z  opisu 
czynu dotyczącego 19-latki wyeli-
minował zabójstwo. Od wyroku 
odwołała się do Sądu Apelacyjnego 
w  Katowicach prokuratora 
i  obrona. Sąd nakazał wznowić 
proces w  sprawie śmierci 19-latki. 
Teraz J. odpowiada za zabójstwo.

 ■ BEA

Przebudowa linii tramwajowej 

Wjazd i wyjazd 
z ul. Jasnogórskiej 
zamknięty

Gwałciciel prostytutek odpowie 
za zabójstwo

Filharmonia Częstochowska 

Koncerty z prawdziwego zdarzenia!
 Qcd. ze str. 1
W  całym kraju do ubez-

pieczeń społecznych pod ko-
niec 2020 roku zgłoszono 725 
tys. osób z  zagranicznym pasz-
portem, czyli o 74 tys. więcej niż 
w grudniu 2019 r. 

W  województwie śląskim rów-
nież w tym czasie nastąpił wzrost 
w  zatrudnieniu obcokrajowców. 
W grudniu 2019 r. w sześciu od-
działach ZUS w  województwie 
legalnie pracujących cudzo-
ziemców było 56,7 tys., a na ko-
niec 2020 r. przeszło 63 tys. 
Największy przyrost obcokra-
jowców w  ubezpieczeniu spo-
łecznym w  naszym regionie 
w  tym okresie odnotował od-
dział ZUS w  Zabrzu (z  11  107 
osób - w  XII 2019 r. do 13 022 
osób -XII 2020 r.), najmniejszy 
ZUS w  Częstochowie, a  na-
stępnie w Bielsku Białej. 

- Dane statystyczne Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych obej-
mują tylko osoby zatrudnione 
w  taki sposób, od którego istnieje 
obowiązek odprowadzania 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, jak np. umowa o pracę, czy 
zlecenie. W  tych statystykach 
ujęte też są osoby, które w  Polsce 
prowadzą własną firmę - wyjaśnia 
Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS woje-

wództwa śląskiego.

- Największą grupą wśród le-
galnie pracujących obcokra-
jowców zarówno w  kraju, jak 
i  w  województwie śląskim, sta-
nowią obywatele Ukrainy. To ten-
dencja utrzymująca się już od kilku 
lat. W  województwie śląskim na 
63 tys. cudzoziemców ponad 50 
tys. osób legitymuje się ukraińskim 
paszportem – mówi Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa ślą-
skiego. 

Drugą narodowością, która naj-
liczniej przyjeżdża do naszego 
regionu w  celu podjęcia legalnej 
pracy, to obywatele Białorusi - 2 
tys. osób i  Gruzji - 1,5 tys. osób. 
Na terenie województwa ślą-
skiego pracują obywatele jeszcze 
z  około 100 państw, z  różnych 
zakątków świata, czasem bardzo 
odległych i  egzotycznych. I  tak 
w bielskim oddziale mamy trzech 
Brazylijczyków, a  w  chorzow-
skim ZUS trzech mieszkańców 
Chile. W  częstochowskim od-
dziale zgłoszonych do ubezpie-
czeń społecznych jest pięciu 
Kameruńczyków, a  w  rybnickim 
ZUS czterech Jordańczyków, 
w  sosnowieckim ZUS 144 Chiń-
czyków, natomiast w  zabrzań-
skim ZUS - sześciu Kubańczyków.

Liczba cudzoziemców 
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych 
w oddziałach ZUS w województwie śląskim:

ODDZIAŁ 31.12.2020 R. 31.12. 2019 R.

BIELSKO-BIAŁA 9200 8541

CHORZÓW 12482 11382

CZĘSTOCHOWA 11217 10858

RYBNIK 10619 9471

SOSNOWIEC 6499 5433

ZABRZE 13022 11107

RAZEM WOJ. ŚLĄSKIE 63039 56792

Także w Częstochowie

Coraz więcej cudzoziemców

 ■ Kolumnę opracowała:  
Katarzyna Gwara
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 Qcd. ze str. 1 

- W  ten sposób bon może pomóc 
nie tylko właścicielom obiektów 
i  osobom bezpośrednio w  nich za-
trudnionym, ale także pracow-
nikom szerzej rozumianej branży 
turystycznej: pilotom wycieczek, 
przewodnikom, instruktorom i  ani-
matorom czasu wolnego czy 
osobom odpowiadającym za trans-
port i wyżywienie – wskazano.

Według POT, zmiana stanowi 
też motywację do pakietowania 
usług, by jak najwięcej przedsię-
biorców i specjalistów mogło po-
zostać aktywnych zawodowo. 
W  ten sposób program 
uwzględnia specyfikę zorganizo-
wanego wypoczynku: wycieczek 
szkolnych, obozów sportowych, 
zielonych szkół i półkolonii.

Skuteczniejszy system rejestracji

Do ustawy o  Polskim Bonie Tu-
rystycznym została wprowa-
dzona także poprawka dotycząca 
systemu rejestrowania się przed-
siębiorców w  bazie. Są oni zobo-
wiązani nie tylko do podawania 
danych firmy tj. nazwy reje-
strowej i  adresu widniejącego 
w  rejestrze przedsiębiorców, ale 
także dokładnego adresu miejsca 
prowadzonej działalności tury-
stycznej. - W przypadku gdy firma 
jest właścicielem kilku obiektów, 
musi osobno podać dane adre-
sowe każdego z nich. Katalog do-
datkowych informacji zawiera 
również nazwę handlową oraz 
adres strony internetowej przed-
siębiorstwa, o ile jest ona prowa-
dzona. Przyjęte regulacje dotyczą 
zarówno organizacji i  przedsię-
biorców już zarejestrowanych 

w bazie, którzy powinni uzupełnić 
brakujące dane o  swojej działal-
ności, jak i  nowych uczestników 
programu. Aktualizacja i  rozsze-
rzenie zakresu informacji wpro-
wadzanych do systemu zwiększy 
ich zasięg, a  tym samym możli-
wości wypromowania poszcze-
gólnych miejsc i  usług – czytamy 
w informacji  Polskiej Organizacji 
Turystycznej. 

Jak zaznaczył prezes Polskiej 
Organizacji Turystycznej Rafał 
Szlachta, nowe wymagania pod-
czas rejestracji mają spowo-
dować, że podmioty skuteczniej 
będą docierać ze swoją ofertą do 
potencjalnych odbiorców. - Pa-
miętajmy o  tym, że baza pod-
miotów turystycznych nie jest 
wyłącznie narzędziem for-
malnym, ale odgrywa ważną rolę 
informacyjną dla osób planują-
cych wypoczynek i  poszukują-

cych oferty w  określonej 
lokalizacji czy o  specyficznym 
profilu. To skuteczna promocja 
polskiej turystyki – zaznacza.

W  bazie Polskiego Bonu Tury-
stycznego znajduje się obecnie 
ponad 18 tys. przedsiębiorców 
i  jest ona na bieżąco aktualizo-
wana. Listę dostępnych obiektów 
oferujących usługi zakwatero-
wania, wycieczki, atrakcje i usługi 
touroperatorów można znaleźć 
na stronach Polskiej Organizacji 
Turystycznej:  www.bontury-
styczny.gov.pl  oraz  www.polska.
travel.

Przedsiębiorcy i  organizacje, 
które chcą przystąpić do pro-
gramu Polski Bon Turystyczny, 
mogą wpisać się na listę prowa-
dzoną przez Polską Organizację 
Turystyczną za pośrednictwem 
profilu PUE ZUS.

Ważność bonu zostanie wydłu-
żona?

Polski Bon Turystyczny to elek-
troniczny dokument, którym 
można płacić za usługi hotelar-
skie i  imprezy turystyczne na te-
renie Polski. Realizowany jest od 
1 sierpnia 2020 roku. Bon jest 
ważny do końca marca 2022 r. 
Wiceminister rozwoju, pracy 
i  technologii Andrzej Gut-Mo-
stowy powiedział, że resort pra-
cuje nad wydłużeniem jego 
działania. 

Co istotne, bon nie podlega wy-
mianie na gotówkę ani inne środki 
płatnicze. Na każde dziecko przy-
sługuje jeden bon w  wysokości 
500 zł. W  przypadku dziecka 
z  niepełnosprawnością wsparcie 
jest dwa razy wyższe i  wynosi 
1000 zł. 

 ■ Katarzyna Gwara

Jeżeli po dwóch tygodniach rząd uzna, że 
baseny nie powinny jednak działać, to 
miasto poniesie koszty przygotowania 
obiektów, które nie zdążą się w ogóle otwo-
rzyć. Niewątpliwie doszłoby do marno-
trawstwa publicznych środków, na co 
miasto nie może sobie pozwolić. Po 
pierwsze zasadność wydatkowania 
środków publicznych jest sukcesywnie 
sprawdzana przez różnego rodzaju insty-
tucje kontrolne, po drugie obecna sytuacja 
finansowa jest taka, że miasto naprawdę 
stara się liczyć każdą złotówkę – tłumaczy 
Włodzimierz Tutaj.

Miasto rozważa jednak możliwość rozpo-
częcia procesu ponownego uruchomienia 
basenów, mając jednocześnie nadzieję, że 
rząd podejmie bardziej wiążącą decyzję do-
tyczącą perspektyw ich działania. Decyzję, 
która weźmie pod uwagę wszystkie okolicz-
ności i  - jeżeli sytuacja epidemiczna na to 
pozwoli - da możliwość w miarę stabilnego 
funkcjonowania basenów, bez obaw o  ich 
kolejne zamknięcie za tydzień lub dwa... 

- Dla władz miasta potrzeby ludzi są ważne, 
ale priorytetem jest życie i  zdrowie miesz-
kańców oraz zmniejszanie zagrożenia korona-
wirusem w  mieście. Miasto generalnie nie 
mówi więc "nie" otwarciu przynajmniej części 
basenów, bo wiemy, że sporo osób chciałoby 

z  nich już korzystać, czekają na nie kluby 
sportowe oraz osoby korzystające z  basenu 
w  celach rehabilitacyjnych, ale żeby w  pełni 
odpowiedzialnie podjąć decyzję o  ich urucho-
mieniu,   liczymy na potwierdzenie możliwości 
działania basenów przez rząd także od końca 
lutego i  w  kolejnych miesiącach – podsumo-
wuje Włodzimierz Tutaj.

W przypadku basenów problemem są też 
niejasne przepisy wskazujące na to, jakie 
obiekty i w jakim celu mogą otworzyć się na 
klientów. Nie wiadomo nawet do końca, kto 
mógłby z  basenów legalnie korzystać. 
Działać mogą bowiem tylko pływalnie, a nie 
aquaparki. Co więc, jeśli dany obiekt jest 
wyposażona powiedzmy w  zjeżdżalnię dla 
dzieci? Przez służby może zostać potrakto-
wana jako aquapark, a  właściciel ukarany 
przez policję i  sanepid. W  którym mo-
mencie basen staje się więc aquaparkiem? 
Poza tym do czwartku (11.02.) nie wydano 
żadnego rozporządzenia (był jedynie pro-
jekt), w którym byłoby jasno określone, czy 
z  basenów mogą korzystać goście indywi-
dualni, czy wyłącznie osoby biorące udział 
w  zorganizowanych zajęciach i  wydarze-
niach sportowych. 

 ■ Katarzyna Gwara

Sprawdź, co się zmieniło

Bon turystyczny na nowych zasadach

Baseny wciąż zamknięte

W Częstochowie na razie 
nie popływamy

Premiera

Teatr zaprasza na „Cudowną terapię”
Na ten moment miłośnicy kultury czekali 
od dawna. Przed nami pierwsza od dłuż-
szego czasu premiera w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w  Częstochowie. Tym razem 
będzie to „Cudowna terapia” autorstwa 
austriackiego pisarza Daniela Glattauera 
w reżyserii Tomasza Mana. Na scenie zo-
baczymy Teresę Dzielską, Adama Hutyrę 
i Marka Ślosarskiego.

- Publiczność do nas wróciła – cieszy się Ro-
bert Dorosławski, dyrektor Teatru im. 
Adama Mickiewicza. - Jesienią mieliśmy pro-
blem z zapełnieniem miejsc. Teraz bilety sprze-
dały się w błyskawicznym tempie. Początkowo 
zaplanowaliśmy tylko trzy przedstawienia. 
Wejściówki sprzedały się w  godzinę. Dołoży-
liśmy więc kolejne dwa spektakle – zaznacza.

Początkowo premiera była planowana na 
połowę grudnia, później na początek 
stycznia. Ze względu jednak na obowiązu-
jące obostrzenia musiała ona zostać przeło-
żona. - Ta premiera spadła nam trochę jak jakiś 
prezent z  nieba – przyznaje Adam Hutyra. - 
Nie wiedzieliśmy, kiedy zaczniemy grać, ale mo-
gliśmy przynajmniej rozpocząć próby. Wszyscy 
na to czekaliśmy, bo przecież od blisko roku 
trwamy w  zawieszeniu. Z  niecierpliwością wy-
czekujemy premiery. Publiczność chyba zresztą 
też. Już dawno nie dostałem tylu telefonów od 
znajomych, którzy byli zainteresowani kupie-
niem biletu. Nigdzie bowiem nie można ich już 
dostać – opowiada ze śmiechem. 

„Cudowna terapia” to doskonała komedia 

małżeńska. Powinni ją zobaczyć wszyscy, 
który są, byli lub planują być w  związku... 
Czego możemy się spodziewać? Uchylimy 
tylko rąbka tajemnicy - Joanna i Valentin wy-
brali się na terapię małżeńską. Zgodni są 
tylko co do jednego - że zamierzają się roz-
stać, a zgrany zespół stanowią jedynie pod-
czas kłótni. Terapeuta diagnozuje u nich tak 
ostry stan napięcia, że sięga po specjalną me-
todę: cudowną terapię. Muszą sobie wy-
obrazić cud, że nagle wszystko jest między 
nimi w  porządku. Efekt jest odwrotny - fik-
cyjne wyobrażenie szczęścia uwypukla tylko 
obecną między nimi pustkę. Oboje jeszcze 
mocniej się zacietrzewiają. Również gra 
w zamianę ról nie przynosi skutku, a staje się 
idealną okazją, by przedstawić partnera jako 
potwora i  go przedrzeźniać. Joanna i  Va-
lentin wydają się naprawdę beznadziejnym 
przypadkiem, aż terapeucie kończą się ćwi-
czenia i  zarządza przerwę… Gdy sesja zo-
staje wznowiona, psycholog po odbytej 
rozmowie telefonicznej wydaje się zupełnie 
roztrzęsiony. Nie jest w  stanie prowadzić 
dalej terapii, aż w  końcu zdziwieni małżon-
kowie przystępują do kontrnatarcia. Teraz to 
oni zaczynają zadawać pytania... - To chyba 
idealny tytuł na czas, w którym się znaleźliśmy. 
Myślę, że wielu osobom z publiczności pomoże 
odnaleźć siebie – podsumowuje Marek Ślo-
sarski.

Premierę „Cudownej terapii” zaplano-
wano na sobotę, 13 lutego na godzinę 
19.00.

 ■ Katarzyna Gwara
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OFK zaprasza

Seans na wielkim ekranie

Na Rakowie i Starym Mieście

Nowe punkty usługowe 
i gastronomiczne

Jasna Góra

Jak będzie wyglądał pauliński szlak?

Koleje Śląskie

Nowa ulga dla 
Honorowych Dawców Krwi

ARiMR

Ruszyła wypłata 
dopłat na komputery
ARiMR wypłaca dofinansowanie do za-
kupu komputerów dla dzieci z  rodzin 
rolniczych. W  ciągu zaledwie kilku dni 
na konta bankowe rolników trafiło 
blisko 40 milionów złotych.

O wsparcie zakupu sprzętu kompute-
rowego wraz z  niezbędnym oprogra-
mowaniem i  akcesoriami ubiegało się 
39 tysięcy rolników. Wnioski można 
było składać do 30 grudnia 2020 r. Naj-
więcej złożono ich w  województwach: 
mazowieckim (6,23 tys. wniosków), lu-
belskim (5,14 tys. wniosków), małopol-
skim (4,66 tys. wni sków) 
i  wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). 
Łączna kwota dofinansowania, o które 
występowali rolnicy, wyniosła około 
58,4 mln zł. Jeden wnioskodawca może 

otrzymać 1500 złotych dopłaty.
Chociaż kompletowanie doku-

mentów przez rolników wciąż trwa, 
większość wnioskodawców otrzymała 
już zwrot kosztów zakupu komputera. 
Do 3 lutego biura powiatowe ARiMR 
wydały ponad 33 tys. decyzji o  przy-
znaniu pomocy na kwotę nieco ponad 
50 mln zł, z  czego na konta ponad 26 
tys. rolników Agencja przekazała już 
blisko 40 mln zł.

Przypominamy, że dofinansowaniem 
objęty jest sprzęt komputerowy, ku-
piony pomiędzy 10 grudnia 2020 r., 
a  31 marca 2021 r. Rolnicy, aby rozli-
czyć otrzymane wsparcie, muszą do-
starczyć do biura powiatowego ARiMR 
fakturę za zakupiony sprzęt. Mają na to 
czas do 15 kwietnia.

Od 12 lutego można znów wybrać się na 
seans do Ośrodka Kultury Filmowej Iluzja. 
W  repertuarze są filmy dla dzieci, mło-
dzieży i  dla dorosłych; dokumenty, fabuły, 
animacje; filmy walentynkowe, przedpre-
mierowe i  te, których pokazy, choć 
zaplanowane - nie odbyły się w listopadzie.

 
W  pierwszy weekend otwarcia na młodsze 

częstochowianki i  częstochowian czekać bę-
dzie animacja dla dzieci  MAGICZNE MU-
ZEUM, a dla starszych dzieci - lubiane BIURO 
DETEKTYWISTYCZNE, OPERACJA 
MUMIA oraz TARAPATY 2.

W  Walentynkowy Weekend OKF zaprasza 
wszystkie pary w  krótkich i  długich związ-
kach, niezależne singielki i  singli na inteli-
gentną komedię i płomienny romans – PALM 
SPRINGS i LEKCJA MIŁOŚCI.

Przed widzami także długo wyczekiwany 

pokaz przedpremierowy znakomitej, nagra-
dzanej na festiwalach, w  tym Złotymi Lwami 
na FPFF w Gdyni, animacji Mariusza Wilczyń-
skiego ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA; 
laureat czterech nagród Europejskiej Aka-
demii Filmowej (najlepszy film, reżyser, sce-
nariusz, aktor) czyli przedpremierowy 
pokaz  NA RAUSZU  oraz film o  jednym z  naj-
większych mistrzów współczesnej fotografii, 
prowokującym i intrygującym - HELMUT NE-
WTON. PIĘKNO I BESTIA

Zgodnie z  najnowszymi wytycznymi 
rządowymi na kinowej widowni, w sprze-
daży będzie dostępna połowa miejsc. Wi-
dzów obowiązuje konieczność dezynfekcji 
rąk, zachowania dystansu społecznego 
oraz zakrywania ust i nosa, również pod-
czas seansu filmowego.

Szczegółowy repertuar już jest dostępny na 
stronie OKF.

Pracownia protetyczna, lokal ga-
stronomiczny i  salon barberski 
– między innymi takie punkty 
usługowe i  gastronomiczne 
wkrótce powstaną w  naszym 
mieście. Znajdziemy je na Ra-
kowie i  Starym Mieście. Lokale, 
w  których prowadzona będzie 
działalność, zostaną wynajęte 
od miasta. 

W  lokalu przy  alei Pokoju 5  – 
o pow. 33,14 m² – znajdzie się pra-
cownia protetyczna. Stawka za 1 
m kw powierzchni użytkowej wy-
niesie 17 zł netto. Gdyby jednak 
zwycięski oferent z  jakichś 
względów nie podpisał umowy na 
wynajem tego lokalu, to do za-
warcia umowy najmu będzie kwa-

lifikować się inny oferent 
spełniający zawarte w  regula-
minie kryteria. W  takim przy-
padku w lokalu przy alei Pokoju 5 
prowadzona będzie pracownia cu-
kiernictwa artystycznego oraz 
sprzedaż akcesoriów urodzino-
wych, a  stawka za 1 m kw po-
wierzchni użytkowej wyniesie 15 zł 
netto.  

Z  kolei lokal o  powierzchni 
32,50 m kw przy alei Pokoju 2 zo-
stanie przeznaczony na działal-
ność z  zakresu gastronomii. 
Stawka za najem wyniesie 26 zł 
netto za 1 m kw powierzchni 
użytkowej.

Przy  ul. Ogrodowej 15, w  lokalu 
o  powierzchni 34,34 m kw, po-
wstanie natomiast salon barberski. 
Stawka za 1 m kw powierzchni 
użytkowej to 15,10 zł netto.  

Przy tej okazji informujemy, że 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
UM Częstochowy opublikowany 
został wykaz lokali użytkowych 
i garaży dostępnych w drodze ne-
gocjacji stawki czynszu. Obowią-
zuje on do 17 lutego. 

Bliższych informacji o lokalach – 
ich  stanie technicznym i  wyposa-
żeniu –  udziela ZGM TBS Sp. z o.o.  
–  adres i kontakt do administracji 
konkretnego obiektu podany jest 
w wykazie. 

Z  kolei informacji o  warunkach 
przetargu i  najmu lo-
kali  udziela  Biuro Gospodarki Lo-
kalowej i  Usług Komunalnych 
Urzędu Miasta pod nr tel. 34 370 
75 19 lub adresem mejlowym: 
bglk@czestochowa.um.gov.pl

Koleje Śląskie poinformowały, 
że do systemu sprzedaży została 
dodana nowa ulga dla honoro-
wego dawcy krwi. Obejmuje ona 
również dawców osocza. Ulga 
obowiązuje w  przypadku ogło-
szenia stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii 
przy przejazdach na podstawie bi-
letów jednorazowych.

Uprawnienie do ulgi po-
świadcza zaświadczenie po-
twierdzające co najmniej 3 
donacje, wydane przez regio-
nalne centrum krwiodawstwa 
i  krwiolecznictwa, Wojskowe 
Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa lub Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecz-
nictwa utworzone przez mini-
stra właściwego do spraw 

wewnętrznych.
Zaświadczenie zawiera:

 ■ datę wydania 
zaświadczenia

 ■ imię i nazwisko dawcy 
krwi;

 ■ numer PESEL dawcy krwi;
 ■ informację o oddaniu 3 

donacji krwi lub jej skład-
ników, w tym osocza po 
chorobie COVID-19.

Uprawnienia do ulgi przysłu-
gują przez 6 miesięcy od dnia 
wystawienia zaświadczenia.

Co istotne, jeśli ktoś otrzymał 
je przed 26 stycznia, wówczas 
z ulgowych przejazdów może ko-
rzystać przez sześć miesięcy, li-
cząc właśnie od dnia 26 stycznia. 
To właśnie wtedy weszła w życie 
ustawa, które reguluje tę 
kwestię. 

Na Jasnej Górze została zapre-
zentowana „Strategia Rozwoju 
Szlaku Paulinów” na terenie wo-
jewództwa śląskiego. Spotkanie 
było także okazją do pierwszej 
publicznej prezentacji logotypu 
całego projektu, zatytułowa-
nego  „Europejski Szlak 
Dziedzictwa Kulturowego Pau-
linów”.

Projekt „Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Kulturowego Pau-
linów” powstał w  2019 roku, i  ma 
na celu pokazanie dziedzictwa Za-
konu Paulinów szerszemu gronu 
odbiorców. Chodzi nie tylko o dzie-
dzictwo duchowe, wypracowane 
przez wieki przez zakonników, ale 
także o  ogromne dziedzictwo ma-
terialne – zabytki architektury, 
sztuki i  kultury na terenie Polski, 
Węgier, Słowacji i Chorwacji, gdzie 
od wieków posługują paulini. Pro-
jekt realizują wspólnie: Zakon Pau-
linów i Śląski Urząd Marszałkowski 
w Katowicach.

Pierwszy etap projektu dotyczy 
województwa śląskiego jako 
punktu centralnego. Jego najważ-
niejszym punktem jest Jasna Góra 
– sanktuarium umiejscowione 
w  województwie śląskim. Obok 
klasztoru na Jasnej Górze, do pro-
jektu wpisane zostały dwie inne 
perły kultury paulińskiej z  terenu 
województwa śląskiego – klasztor 
w  Leśniowie oraz kompleks klasz-
torny św. Barbary w  Często-
chowie. W  następnych etapach 
szlak ma zostać rozbudowany 
o inne regiony i poza granice Polski. 

- Główną ideą tego szlaku jest po-
pularyzacja duchowości paulińskiej, 
nie tylko w  sferze liturgii, ale przede 
wszystkim w sferze szeroko pojętego 
dziedzictwa, także dziedzictwa ma-
terialnego, które na tym pierwszym 
etapie będzie obejmować trzy domy 
mieszczące się na terenie woje-
wództwa śląskiego: a  więc główny 
klasztor mieszczący się na Jasnej 
Górze, klasztor w  Leśniowie oraz 
klasztor św. Barbary w Częstochowie 

– przypomina  o. Arnold  Chrap-
kowski, generał Zakonu Paulinów. 
- Mamy nadzieję, że ten Szlak bę-
dzie służył nie tylko popularyzacji 
naszej duchowości, ale będzie 
także tym momentem, kiedy ludzie 
świeccy w  sposób bardziej inten-
sywny będą mogli zapoznać się 
i  włączyć to dziedzictwo do swo-
jego życia.

W jaki sposób będzie można po-
dróżować nowym szlakiem? - Po-
mysłów na pewno jest dużo, są one 
na razie w  fazie pomysłów, pro-
jektów, jaka będzie realizacja zoba-
czymy. Wiemy, że na terenie 
województwa śląskiego istnieje 
wiele szlaków. Zobaczymy, w  jaki 
sposób ten pauliński wpisać w kra-
jobraz województwa. Wiemy, że na 
terenie Polski działa bardzo 
prężnie ‘szlak cysterski’, więc 
ważna jest współpraca różnych in-
stytucji – zaznacza.

- Mam nadzieję, że wkrótce przy-
stąpimy do twardej realizacji, czyli 
wyznakowania tego szlaku, posta-

wienia tablic, pojawią się materiały, 
które będą o  tym szlaku opowiadać, 
pojawią się plany zwiedzania po-
szczególnych obiektów. To będzie ko-
lejny etap, nad którym od dzisiaj 
zaczniemy pracować – zapowiada 
Wojciech  Dziąbek, dyrektor De-
partamentu Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Śląskiego. 
- Chcemy połączyć dwie rzeczy - 
z  jednej strony przeżycia duchowe 
i pokazać całe bogactwo dziedzictwa 
kulturowego paulinów, i  dać możli-
wość odbiorcy przeżywania ducho-
wego, a  z  drugiej strony pokazać, 
poprzez podróż po Szlaku, bogactwo 
atrakcji turystycznych, które mu to-
warzyszą – dodaje. 

Marszałek województwa ślą-
skiego  Jakub Chełstowski uważa, 
że  po czasie Covid-u  Szlak Pau-
liński będzie się wpisywał w  po-
wrót do normalności, jako 
interesujący sposób spędzenia 
wolnego czasu, w  gronie ro-
dzinnym, przyjaciół, i  poszerzeniu 

horyzontów wiedzy o regionie, ale 
także o Europie, bo to dziedzictwo 
jest międzynarodowe.

Wraz ze „Strategią Rozwoju 
Szlaku Paulinów” na ręce ojców 
paulinów przekazany został lo-
gotyp Szlaku. Logo odwołuje się do 
symboliki drogi, rozumianej także 
jako ścieżka wewnętrznej prze-
miany, na której obecna jest Ma-
ryja, ale i  przestrzeń poznania 
historii, piękna przyrody czy kon-
templacji. Okrąg symbolizuje 
pełnię, litera P - paulinów, a  dwie 
kreski - blizny na obrazie Matki 
Bożej Jasnogórskiej. - Ten logotyp 
jest, w  mojej ocenie, ponadwymia-
rowy - prosty, ale oddający historię 
tego miejsca i  pokazujący, że tu 
można się wyciszyć i  poszukać 
czegoś dla ducha, ale przede 
wszystkim zobaczyć niesamowitą hi-
storię – podsumowuje Jakub Cheł-
stowski. 

 ■ Kolumnę opracowała:  
Katarzyna Gwara
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 Qcd. ze str. 1
Projekt nowelizacji rozporzą-
dzenia ministra zdrowia w sprawie 
standardu organizacyjnego tele-
porady w  ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej trafił w  środę 
do pięciodniowych konsultacji 
publicznych. Przepisy mają wejść 
w życie 1 marca 2021 r.

Zmiana zasad udzielania telepo-
rady, jak wskazał projektodawca, 
polega na tym, że będą one do-
stępne wyłącznie dla osób od 7 do 
64 lat. - Powyższe rozwiązanie ma 
na celu wyeliminowanie możliwości 
realizacji teleporady w  odniesieniu 
do najbardziej +wrażliwych+ grup 
pacjentów, prezentujących zinten-
syfikowane oraz zróżnicowane po-
trzeby zdrowotne – napisano 
w ocenie skutków regulacji.

Jednocześnie zaznaczono, że 
utrzymano możliwość odbycia tele-
porady bez względu na wiek pa-
cjenta, gdy potrzebuje on zlecenia 
na wyroby medyczne lub recepty 
w  ramach kontynuacji leczenia, jak 
również zaświadczenia niewymaga-
jącego bezpośredniej wizyty pa-
cjenta w przychodni.

- System opieki zdrowotnej, wbrew 
obawom wielu ekspertów, w  dobie 
Covid-19 bardzo szybko przestawił 
się na teleporady. Mamy wręcz do 
czynienia z  pewnego rodzaju przesu-
nięciem punktu ciężkości w  drugą 
stronę – stwierdził dla PAP minister. 
- W  oparciu o  nasze doświadczenia 
z  czasu epidemii i  wskazania eks-
pertów, zdecydowałem, że teleporada 
nie będzie dopuszczalna dla dzieci do 
lat 7 i osób powyżej 64 lat. Wyjątkiem 
będzie teleporada związana z  prze-
dłużeniem przyjmowanych leków czy 
wydaniem zlecenia na wyroby me-
dyczne – poinformował szef MZ. 
Podkreślił,że "musimy szczególnie 
chronić dzieci i seniorów". - Epidemia 
pokazuje, iż nadużywanie teleporady 
może nieść negatywne konsekwencje 
dla osób starszych i dzieci – uzasadnił 
minister.

Rozwiązanie ma ograniczyć sytu-
ację, w  której dochodzi do pogor-
szenia stanu zdrowia dzieci 
i  seniorów ze względu na opóź-
nienie rozpoznania stanu chorobo-
wego i  zapewnić właściwe 
postępowania diagnostyczno-lecz-
nicze.

Wyłącznie dla osób od 7 do 64 lat

Będą zmiany w teleporadach

Dane po pierwszym miesiącu

Do lekarza tylko z e-skierowaniem Od kwietnia

Limity do 
specjalistów 
zostaną 
zniesione?

W  styczniu e-skierowanie za-
stąpiło tradycyjne papierowe do-
kumenty. Tylko w  pierwszym 
miesiącu jego obowiązywania, 
lekarze wystawili blisko 2,5 mln 
skierowań na konsultacje i  ba-
dania. Średnio dziennie wystawia 
się niemal 150 tys. tych elektro-
nicznych dokumentów. Co 
istotne, wzrosła też liczba pod-
miotów leczniczych, w  których 
pacjenci mogą zrealizować 
e-skierowania. W  porównaniu 
z  początkiem stycznia jest ich 
o 20 proc. więcej.

Od momentu uruchomienia sys-
temu w  Polsce lekarze wystawili 
ponad 7,8 mln elektronicznych 
skierowań. Zaletą e-skierowań 
jest to, że nie mają one ściśle okre-
ślonej daty ważności, dzięki temu 
mogą zostać zrealizowane przez 
pacjenta w  dowolnym terminie, 
o  ile istnieją wskazania do prze-
prowadzenia diagnostyki lub te-
rapii. - Po pierwszym miesiącu 
funkcjonowania e-skierowania 
widzimy, że kolejna cyfrowa 
usługa została w  Polsce dobrze 
przyjęta – twierdzi Agnieszka Ki-
ster, dyrektor Centrum 
e-Zdrowia. - W styczniu 2021 r. le-
karze wystawiali średnio dziennie 
ponad 3 razy więcej e-skierowań 
niż w grudniu ubiegłego roku. Po-
nadto do systemu e-zdrowie (P1) 
dynamicznie dołączają nowe pod-
mioty, które prawdopodobnie 
z powodu sytuacji pandemicznej, 
nie zrobiły tego wcześniej. To dla 
nas sygnał, że e-skierowania są 
pożądaną usługą i  niosą realne 
korzyści dla placówek medycz-
nych i pacjentów. Utrzymujący się 
trend wzrostowy i  zaintereso-

wanie e-usługami to dobra pro-
gnoza dla dalszych działań 
w ramach procesu informatyzacji 
ochrony zdrowia. Jeszcze w  tym 
roku planujemy uruchomić możli-
wość zamawiania e-recept przez 
Internetowe Konto Pacjenta dla 
osób chorych przewlekle oraz 
centralną e-rejestrację – wyja-
śnia.

Więcej podmiotów gotowych 
do realizacji e-skierowań

E-skierowanie wystawia 
obecnie 74 proc. placówek me-
dycznych, a  63 proc. jest goto-
wych do ich realizowania. 
W  porównaniu z  ubiegłym mie-
siącem, placówek, w  których pa-
cjenci mogą skorzystać 
z  udogodnień e-skierowania jest 
o 20 proc. więcej. Dzięki temu cały 
proces kierowania pacjenta na 
dalsze leczenie, od momentu wy-
stawienia do momentu realizacji 
e-skierowania, może odbyć się 
zdalnie, np. poprzez kontakt tele-
foniczny.

Najwięcej podmiotów obsłu-
guje e-skierowania w  wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim (84 
proc.), lubelskim (83 proc.) oraz 
kujawsko-pomorskim (82 proc.). 
Tylko 4 województwa są poniżej 
średniej ogólnokrajowej. Regiony, 
w  których do e-skierowania jest 
gotowych mniej niż 70 proc. pla-
cówek to: śląskie (69,8 proc.), po-
morskie (69,8 proc.), łódzkie (67,6 
proc.) i zachodniopomorskie (66,5 
proc.).

Elektroniczne skierowanie wy-
stawiło 76 tys. pracowników me-
dycznych, najwięcej ― lekarzy, 
choć w  tym zestawieniu są rów-
nież pielęgniarki, lekarze dentyści 

czy nawet felczerzy. W  porów-
naniu z  początkiem stycznia, 
liczba pracowników wystawiają-
cych e-skierowania wzrosła 
o ponad 33 tys.

35 proc. wszystkich e-skie-
rowań wystawili lekarze w wieku 
od 50 do 59 lat.

Najczęściej e-skierowania są 
wystawiane do poradni okuli-
stycznej, urazowo-ortopedycznej 
oraz chirurgii ogólnej.

Katalog e-skierowań

Skierowania w  postaci elektro-
nicznej są obowiązkowo wysta-
wiane na takie świadczenia 
medyczne jak:
• ambulatoryjne świadczenia 
specjalistyczne finansowane ze 
środków publicznych,
• leczenie szpitalne w  szpitalu, 
który zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej,
• badania medycyny nuklearnej 
oraz badania tomografii kompu-
terowej finansowane ze środków 
publicznych oraz ze środków in-
nych niż środki publiczne,
• badania rezonansu magnetycz-
nego, badania endoskopowe 
przewodu pokarmowego oraz ba-
dania echokardiograficzne płodu 
finansowane ze środków publicz-
nych.

Na pozostałe świadczenia me-
dyczne, np. leczenie w  uzdro-
wisku lub sanatorium, szpitalu 
psychiatrycznym, logopedię, czy 
rehabilitację, skierowania są wy-
stawiane na dotychczasowych za-
sadach, tj. w  postaci papierowej. 
Nadal skierowania nie są wyma-
gane w żadnej formie, jeśli chcemy 
udać się do psychiatry, ginekologa 
czy dentysty.

Mam już e-skierowanie. 

Co dalej?

E-skierowanie pacjent może 
otrzymać w postaci: SMS-a z 4-cy-
forwym kodem, e-maila z plikiem 
PDF lub jako wydruk informa-
cyjny. Żeby otrzymać e-skiero-
wanie w  postaci SMS-a  lub 
e-maila, pacjent musi zalogować 
się na Internetowe Konto Pa-
cjenta w  serwisie pacjent.gov.pl 
i  w  ustawieniach konta podać 
swoje dane.

Na konsultację lub badanie 
można zapisać się telefonicznie, 
podając 4-cyfrowy kod e-skiero-
wania oraz nr PESEL. Jeśli pacjent 
zapisuje się osobiście w  przy-
chodni, może pokazać w  reje-
stracji e-mail z  informacją 
o  skierowaniu lub wydruk infor-
macyjny.

Na podstawie e-skierowania 
można zapisać się tylko do jednej 
placówki medycznej. Jeśli już po 
zarejestrowaniu e-skierowania, 
pacjent znajdzie bardziej dogodny 
termin wizyty w  innej placówce, 
musi wycofać e-skierowanie 
w pierwotnie wybranym miejscu.  
Można to również zrobić telefo-
nicznie. Dopiero, gdy e-skiero-
wanie wróci do statusu 
„wystawione” można zareje-
strować je w innym podmiocie.

Status e-skierowania (tzn. infor-
macja czy e-skierowanie jest „wy-
stawione”, znajduje się 
„u realizatora”, czy jest już „zreali-
zowane”), jak również 4-cyfrowy 
kod e-skierowania czy dane pod-
miotu wystawiającego, pacjent 
znajdzie zawsze po zalogowaniu 
na Internetowe Konto Pacjenta.

- Chcemy czasowo znieść limity przyjęć 
do wszystkich specjalistów. Rozwią-
zanie miałoby obowiązywać od 
kwietnia, co najmniej do końca roku – 
zapowiedział w  rozmowie z  PAP 
minister zdrowia Adam Niedzielski.

Pytany o kolejki do specjalistów przypo-
mniał, że w czasie epidemii, by zredukować 
biurokratyczne obciążenia, podmioty lecz-
nicze zwolnione były z  obowiązku wpro-
wadzania danych do systemu kolejkowego. 
- Zakładamy więc, że kolejki są większe niż 
mamy to odzwierciedlone w systemie – przy-
znał minister.

Zaznaczył, że na pewno można mówić 
o "pewnym deficycie zdrowotnym, wywo-
łanym przez pandemię". Deficyt ten, jak 
kontynuował, wymaga specjalnych na-
rzędzi rozwiązania problemu. - Wprowa-
dzimy program profilaktyki dla osób 40 
plus, tworzymy pewien system rehabili-
tacji postcovidowej – podał. - Przygotowu-
jemy też rozwiązanie w  postaci 
delimityzacji wszystkich usług na poziomie 
specjalistyki. Nie będzie limitów do specja-
listów. Miałoby to obowiązywać od dru-
giego kwartału, czyli od początku kwietnia, 
co najmniej do końca roku - poinformował. 

 ■ Kolumnę opracowała:  
Katarzyna Gwara
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Polskie prawo cywilne przewiduje 
instytucję zachowku, która chroni 
prawa członków najbliższej ro-
dziny zmarłego, gdy zostali oni 
pominięci w testamencie lub w 
darowiznach zrealizowanych 
przed śmiercią spadkodawcy. 

Czym jest zachowek?

Zasadą jest, iż każdy człowiek może 
dowolnie rozporządzać swoim ma-
jątkiem na wypadek śmierci (np. w 
testamencie). Polskie prawo chroni 
jednak interesy najbliższej rodziny w 
sytuacji, gdy spadkobierca przekazał 
spadek innym osobom.

Zachowek można więc zdefiniować 
jako ułamek wartości spadku, która 
przypadłaby uprawnionemu do za-
chowku, gdyby spadkobierca nie po-
minął go w testamencie lub w 
darowiznach zrealizowanych przed 
jego śmiercią.

Kto może żądać zachowku?

Zgodnie z kodeksem cywilnym 
uprawnionymi do zachowku są 
zstępni (czyli dzieci, wnuki), małżonek 
i rodzice spadkodawcy, którzy byliby 
powołani do spadku z ustawy. Klu-
czowy jest tutaj ostatni warunek, 
gdyż nie w każdym przypadku osoby 
wyżej wymienione uprawnione będą 
automatycznie do żądania zachowku. 

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy 
spadkodawca w chwili śmierci miał 
dziecko, małżonka i dwoje rodziców. 
W tym przypadku uprawnionymi do 
żądania zachowku będą dziecko i 
małżonek zmarłego, gdyż zgodnie z 
kolejnością dziedziczenia, to oni zo-
staliby powołani w pierwszej kolej-

ności do dziedziczenia z ustawy 
(rodzice zostaliby powołani w na-
stępnej kolejności gdyby dziecko lub 
małżonek nie mogli lub nie chcieliby 
dziedziczyć po zmarłym).

Przedstawiony katalog osób 
uprawnionych do żądania zachowku 
jest katalogiem zamkniętym, więc 
np. rodzeństwo spadkodawcy nie 
może żądać zachowku.

Czy można pozbawić spadko-
bierców prawa  
do zachowku?

Spadkodawca może w testa-
mencie wydziedziczyć, tzn. po-
zbawić zstępnych, małżonka i 
rodziców zachowku, jeżeli upraw-
niony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postę-
puje uporczywie w sposób sprzeczny 
z zasadami współżycia społecznego - 
oznacza takie postępowanie spadko-
biercy, które jest naganne, niedające 
się zaakceptować, narusza przyjęte 
normy moralne lub społeczne,

2) dopuścił się względem spadko-
dawcy albo jednej z najbliższych mu 
osób umyślnego przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub wol-
ności albo rażącej obrazy czci – 
zgodnie z poglądami doktryny jako 
osobę najbliższą należy w tym przy-
padku uważać małżonka, rodziców, 
dzieci, rodzeństwo, powinowatego 
(krewny małżonka) w tej samej linii 
lub stopniu, osobę pozostającą w 
stosunku przysposobienia (adopcji) 
oraz jej małżonka, a także osobę po-
zostającą we wspólnym pożyciu;

3) uporczywie nie dopełnia 
względem spadkodawcy obo-
wiązków rodzinnych – oznacza takie 

zachowanie spadkobiercy, które pro-
wadzi do faktycznego zerwania kon-
taktów rodzinnych i ustania więzi 
uczuciowej, normalnej w stosunkach 
rodzinnych (np. brak udziału w życiu 
spadkodawcy, choćby poprzez wi-
zyty w jego miejscu zamieszkania czy 
okazywanie zainteresowania jego 
sprawami).

Co bardzo ważne, spadkodawca nie 
może wydziedziczyć uprawnionego 
do zachowku, jeżeli mu przebaczył.

Jak obliczyć wartość za-
chowku?

Zachowek to ułamek wartości 
spadku, która przypadłaby uprawnio-
nemu do zachowku przy dziedzi-
czeniu ustawowym. Jeżeli 

uprawniony do zachowku jest trwale 
niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny 
(dziecko lub wnuk) uprawniony jest 
małoletni, to zachowek wynosi 2/3 
wartości udziału spadkowego, który 
by mu przypadał przy dziedziczeniu 
ustawowym. W pozostałych przy-
padkach jest to 1/2 wartości wspo-
mnianego udziału spadkowego.

Przy ustalaniu udziału spadko-
wego stanowiącego podstawę do 
obliczania zachowku uwzględnia się 
także spadkobierców niegodnych 
oraz spadkobierców, którzy spadek 
odrzucili, natomiast nie uwzględnia 
się spadkobierców, którzy zrzekli 

się dziedziczenia albo zostali wy-
dziedziczeni.

Co bardzo ważne, przy ustalaniu 
udziału spadkowego nie uwzględnia 
się zapisów zwykłych i poleceń, nato-
miast dolicza się do spadku darowizny 
oraz zapisy windykacyjne dokonane 
przez spadkodawcę. Nie dolicza się 
jednak drobnych darowizn zwycza-
jowo w danych stosunkach przyjętych, 
ani dokonanych przed więcej niż dzie-
sięciu laty, licząc wstecz od otwarcia 
spadku, darowizn na rzecz osób nie bę-
dących spadkobiercami albo upraw-
nionymi do zachowku.

 ■ Hubert Nowak 

Krok po kroku

Odziedziczyłem spadek i... co 
dalej? (część 1)

Śmierć bliskiej osoby i sprawy spad-
kowe to bardzo trudne tematy, o któ-
rych niechętnie myślimy, jednak 
każdy z nas będzie musiał kiedyś 
stanąć przed wyborem: przyjąć czy 
odrzucić spadek? W takiej chwili 
warto wiedzieć jak wygląda proce-
dura oraz jakich formalności należy 
dopełnić, aby uniknąć problemów.

Od czego należy zacząć pro-
cedurę?

W pierwszej kolejności musimy 
zadać sobie najważniejsze pytanie: 
czy chcemy przyjąć spadek, czy może 
go odrzucić. Na podjęcie takiej de-
cyzji mamy 6 miesięcy od dnia, w 
którym dowiedzieliśmy się o tytule 
swojego powołania do spadku (czyli 
faktu, iż możemy być spadkobier-
cami po danej osobie).

Polskie prawo dopuszcza dla spad-
kobierców trzy możliwości:

1. przyjęcie spadku wprost – oznacza 
to, że po zmarłym dziedziczone są 
zarówno aktywa (pieniądze, nieru-
chomości, ruchomości itp.) jak i pa-
sywa (długi).

Jeśli wysokość długów przewyższa 
wartość spadku to spadkobierca musi 
zaspokoić pozostałą część długów ze 
swojego majątku osobistego. 

Przykład: w skład spadku wchodzą 

aktywa o wartości 100.000,00 zł oraz 
pasywa o wartości 200.000,00 zł. W 
tym wypadku spadkobierca będzie mu-
siał spłacić cały dług – 100.000,00 zł ze 
spadku oraz pozostałe 100.000,00 zł 
ze swojego majątku osobistego.
2. przyjęcie spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza – oznacza to, że po 
zmarłym dziedziczone są aktywa i pa-
sywa, ale zaspokojenie długów może 
odbyć się tylko do wartości odziedzi-
czonego spadku. Przykład: w skład 
spadku wchodzą aktywa o wartości 
100.000,00 zł oraz pasywa o wartości 
200.000,00 zł. W tym wypadku spad-
kobierca będzie musiał spłacić długi w 
kwocie 100.000,00 zł (pozostały dług 
nie będzie mógł być od niego egze-
kwowany, gdyż przewyższa wartość 
spadku).
3. odrzucenie spadku – spadko-
bierca składa oświadczenie, że nie 
chce dziedziczyć po spadkodawcy. 

W takim przypadku należy pa-
miętać, że w przypadku odrzucenia 
spadku przy dziedziczeniu usta-
wowym, do dziedziczenia zostają 
powołane kolejne osoby, zgodnie z 
kolejnością (jeśli następna w kolej-
ności jest osoba niepełnoletnia, to 
jej rodzic lub opiekun ustawowy 
musi uzyskać zgodę sądu rodzin-
nego na odrzucenie spadku).   

W przypadku odrzucenia spadku 
przy dziedziczeniu z testamentu do 
dziedziczenia powołani zostają inni 
spadkobiercy testamentowi, jeżeli 
byli powołani; spadkobiercy podsta-
wieni – spadkobiercą może zostać 
osoba, którą spadkodawca za-
strzegł w testamencie, zaznaczając, 

że w przypadku odrzucenia spadku 
z testamentu, w miejsce danego 
spadkobiercy wstąpi tzw. spadko-
bierca podstawiony; spadkobiercy 
ustawowi – jeżeli nie ma innych 
spadkobierców testamentowych, a 
spadkodawca nie zastosował insty-
tucji podstawienia. 

W przypadku odrzucenia spadku 
przez spadkobiercę, termin 6-mie-
sięczny na odrzucenie spadku dla 
kolejnego spadkobiercy liczy się od 
dnia, w którym dowiedział się o od-
rzuceniu spadku przez tego po-
przedniego spadkobiercę. 

Jeżeli wszyscy spadkobiercy te-
stamentowi i ustawowi nie mogą 
bądź nie chcą przyjąć spadku, przy-
pada on gminie ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkodawcy lub 
Skarbowi Państwa.

W przypadku gdy spadkobierca 
nie chce dziedziczyć po spadko-
dawcy (ze względu na świadomość 
długów spadkodawcy lub konflikt), 
a spadkodawca żyje, przyszły spad-
kobierca może zrzec się dziedzi-
czenia po danej osobie. W tym celu 
przyszły spadkobierca zawiera ze 
spadkodawcą umowę w formie aktu 
notarialnego o zrzeczeniu się dzie-
dziczenia. Zawarcie takiej umowy 
powoduje, że z chwilą śmierci spad-
kodawcy spadkobierca jest trakto-
wany tak, jakby już nie żył w chwili 
śmierci spadkodawcy i nie dzie-
dziczy po nim. 

Trzeba pamiętać, iż skutek ten roz-
ciąga się również na dzieci spadko-

dawcy, czyli nie będą one dziedziczyć 
po spadkodawcy, z którym została 
zawarta umowa (można w umowie 
zastrzec, iż zasada ta nie będzie obo-
wiązywała, a zrzeczenie obejmuje je-
dynie zrzekającego się, a w jego 
miejsce wejdą dzieci).

Dopóki żyje spadkodawca, zrze-
czenie się dziedziczenia może być 
uchylone przez umowę w formie 
aktu notarialnego między tym, kto 
zrzekł się dziedziczenia, a tym, po 
kim się dziedziczenia zrzeczono.

W jaki sposób przyjąć lub od-
rzucić spadek?

Oświadczenie o przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku można złożyć 
przed sądem rejonowym,  w któ-
rego okręgu znajduje się miejsce 
zamieszkania lub pobytu składa-
jącego oświadczenie lub u nota-
riusza.
Oświadczenie o przyjęciu lub od-
rzuceniu spadku powinno za-
wierać:
4. imię i nazwisko spadkodawcy, 

datę i miejsce jego śmierci oraz 
miejsce jego ostatniego zamiesz-
kania;

5. tytuł powołania do spadku (z 
ustawy lub z testamentu);

6. treść złożonego oświadczenia 
(przyjmuję spadek wprost/z do-
brodziejstwem inwentarza/od-
rzucam spadek).

Oświadczenie powinno również 
zawierać wymienienie wszelkich 
wiadomych składającemu oświad-
czenie osób należących do kręgu 
spadkobierców ustawowych, jak 
również wszelkich testamentów, 
chociażby składający oświadczenie 

uważał je za nieważne, oraz danych 
dotyczących treści i miejsca prze-
chowania testamentów.

Co stanie się, gdy nie zostanie 
złożone oświadczenie o przy-
jęciu lub odrzuceniu spadku 
w terminie 6 miesięcy?

Terminu na podjęcie decyzji o 
przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie 
da się przywrócić, czyli po upływie 6 
miesięcy nie można skutecznie 
złożyć takiego oświadczenia. 

Jeśli sprawa spadkowa dotyczy 
majątku spadkobiercy, który zmarł 
po 18 października 2015 r. to w przy-
padku braku złożenia oświadczenie 
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w 
zakreślonym terminie, spadkobierca 
automatycznie przyjmuje spadek z 
dobrodziejstwem inwentarza (w 
przypadku zmarłych przed datą 
wskazaną powyżej, spadkobierca 
przyjmuje spadek wprost).

Co istotne, w ocenie zachowania 
terminu końcowego do złożenia 
oświadczenia o przyjęciu lub odrzu-
ceniu spadku w sądzie, liczy się data 
złożenia wniosku o przyjęcie przez 
sąd oświadczenia o przyjęciu lub od-
rzuceniu spadku. W przypadku skła-
dania oświadczenia u notariusza 
liczy się data stawienia się u nota-
riusza i podpisania w jego obecności 
stosownego oświadczenia.

 ■ Hubert Nowak 

W następnej części:
- dokumenty potwierdzające dzie-

dziczenie (akt poświadczenia dziedzi-
czenia i postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku),

- dział spadku.
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Krok po kroku 

Odziedziczyłem spadek i... co dalej? (część 1)

Zachowek, czyli kto może go żądać, kiedy i w jakiej wysokości?

Agnieszka Rusek
radca prawny w kancelarii
Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek
radca prawny w kancelarii
Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak
aplikant radcowski w kancelarii
Rusek i Partnerzy
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Zakończyła się druga edycja mu-
zycznego show "The Voice Senior". 
Wśród uczestników była między 
innymi mieszkanka Żarek Let-
nisko. Elżbieta Jalutewicz – mimo 
że nie dostała się do ścisłego fi-
nału – oczarowała swoim głosem 
jurorów i widzów, którzy poko-
chali jej muzyczny talent. 

Pomimo zakazów

Elżbieta Jalutewicz - 70-letnią 
mieszkanka Żarek Letnisko – jest pe-
dagogiem i animatorem kultury. 
Swoją przygodę z muzyką zaczęła 
dość wcześnie. - Już jak miałam cztery 
lata, to śpiewałam z moim tatą, który 
miał bardzo piękny głos. Chyba lepszy 
niż Kiepura... Niestety nigdy nic nie 
robił, aby rozwinąć swoją pasję – 
wspomina. - Tak naprawdę zaczęłam 
jednak śpiewać w liceum pedago-
gicznym. Pisałam też własne piosenki. 
Były to jednak trudne czasy. Jako na-
stolatka mogłam śpiewać wyłącznie 
w szkole. Wszystko, co poza było za-
bronione. Po kryjomu nawiązałam 
więc współpracę z Domem Kultury w 
Zawierciu. Podczas jednego z moich 
występów na widowni zasiadł ów-
czesny dyrektor placówki, w której się 
uczyłam. Dał mi do zrozumienia, że 
nie powinnam w ten sposób postę-
pować i śpiewać w tajemnicy... – opo-
wiada Elżbieta Jalutewicz. Po 
zakończeniu liceum chciała iść do 
szkoły teatralnej. - Było to moje ma-
rzenie. Dostałam się nawet na kurs 
przygotowawczy do Krakowa. Nie-
stety wydarzył się wypadek. Groziła 

mi nawet amputacja ręki! Pech chciał, 
że dokładnie w tym czasie dostałam 
zaproszenie do udziału w telewi-
zyjnym programie „Piosenki przy sa-
mowarze”. Nie mogłam tego 
zrealizować. Nie przystąpiłam też do 
egzaminu. To był koniec marzeń o stu-
diach teatralnych i karierze! Mój los 
potoczył się nieco inaczej, niż my-
ślałam... – przyznaje seniorka.

Muzyka w tle

Elżbieta Jalutewicz przez 43 lata 
była związana z pracą pedago-
giczną. Przez 27 lat pracy w szkole 
wprowadzała nowatorskie metody 
nauczania oparte na zabawie i dzia-
łaniach artystycznych (teatralnych, 
wokalnych, plastycznych), wyni-
kiem czego były nagrody dla ze-
społów dziecięcych przez nią 
prowadzonych. Cały czas odkry-
wała młode, muzyczne talenty. - Nie 
wyobrażam sobie życia bez śpie-
wania. To jest mój żywioł, życie... – 
przyznaje.

Przez 10 lat pracowała jako kon-
sultant Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego w Częstochowie 
(obecnie Regionalny Ośrodek Do-
skonalenia „WOM” w Często-
chowie). Była związana również z 
Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 
Stanisława Hadyny w Koszęcinie. 
Pełniła tak funkcję głównego spe-
cjalisty do spraw kontaktów oświa-
towych. 

Jest autorką wielu programów te-
lewizyjnych dla dzieci i młodzieży 
emitowanych na antenie ogólnopol-
skiej i w telewizji satelitarnej. W 
programach tych występowały ze-

społy artystyczne przez nią prowa-
dzone, a także często np. w 
„Teleranku” uczniowie całej szkoły. 

Przed dziewięcioma laty założyła 
zespół wokalny „Szalona Piątka” 
(obecnie „Szalona Piątka Plus”), 
który już po pięciu miesiącach pracy, 
zdobył znaczącą II nagrodę na Festi-
walu Twórczości Seniorów SENIO-
RADA – Siewierz 2011. - Nasz 
repertuar jest bardzo bogaty. Śpie-
wamy większe i mniejsze przeboje 
różnych artystów. W tym również 
piosenki włoskie i francuskie. Nie 
boimy się żadnych wyzwań. Czasem 
młodzi ludzie traktują nas z deli-
katnym dystansem. Zastanawiają 
się pewnie, „co takie babcie mogą 
zaprezentować”. Później jednak 
podchodzą do nas, gratulują i za-
przyjaźniają się – zdradza miesz-
kanka Żarek Letnisko.

Elżbieta Jatulewicz ma na swoim 
koncie również występy solowe. Po 
raz pierwszy wzięła udział w kon-
kursie piosenki 7 czerwca 2012 
roku. Do występów namówiła ją ko-
leżanka, która jest organizatorką 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senek Janusza Gniatkowskiego. Z 
duszą na ramieniu podchodziła do 
pierwszej w życiu konkursowej so-
lowej prezentacji. Do tej pory śpie-
wała w „Szalonej Piątce Plus” oraz 
opracowywała dla zespołu, 
wszystkie prezentowane utwory 

(struktura utworu, podział na głosy, 
dykcja, prowadzenie prób). Po zdo-
byciu I nagrody w konkursie Pio-
senek Janusza Gniatkowskiego 
odważyła się stanąć przy mikro-
fonie, jako solistka, także na innych 
festiwalach, konkursach, koncer-
tach. Do wszystkich występów, kon-
kursów, festiwali przygotowuje się 
sama, mimo braku wykształcenia 
muzycznego.

The Voice Senior

Ostatnio talent 70-latki mogli po-
dziwiać widzowie z najodleglej-
szych zakątków Polski. Elżbieta 
Jalutewicz wystąpiła bowiem w 
drugiej edycji muzycznego show 
"The Voice Senior". - Gdy emito-
wana była pierwsza edycja, otrzy-
małam mnóstwo telefonów z 
pytaniami, dlaczego mnie tam nie 
ma... Do udziału w programie na-
mówili mnie najbliżsi – wśród nich 
przyjaciółki z zespołu „Szalona 
Piątka Plus”. Do drugiej edycji zgło-
siłam się niemal w ostatniej chwili. 
Okazało się, że zgłoszeń wpłynęło 
około 8 tysięcy! - zaznacza. Odpo-
wiedź przyszła po ponad miesiącu 

od wysłania zgłoszenia. - Otrzy-
małam wiadomość, że mam przyje-
chać do Warszawy na spotkanie z 

trenerami wokalnymi oraz produ-
centem i wstępne przesłuchania. 
Dopiero po jakimś czasie dostałam 
wiadomość telefoniczną, że do-
stałam się na przesłuchania w 
ciemno. Była to dla mnie ogromna 
przygoda połączona z ciężką pracą. 
Towarzyszył mi oczywiście mój ze-
spół. Poza tym cały czas wspierali 
mnie i ci bliżsi, i dalsi znajomi – za-
pewnia. 

W programie "The Voice Senior" 
Elżbieta Jalutewicz, zaśpiewała pio-
senkę z repertuaru Maryli Rodo-
wicz „Tango na głos, orkiestrę i 
jeszcze jeden głos”. Jej występ oce-
niali Izabela Trojanowska, Alicja Ma-
jewska, Andrzej Piaseczny oraz 
Witold Paszt. Swoim wykonaniem 
urzekła jurorów. Podczas przesłu-
chania w ciemno jako pierwsza od-
wróciła się Alicja Majewska, jako 
drugi natomiast Andrzej Piaseczny, 
a następnie Witold Paszt. Później na 
scenę wkroczyły panie z zespołu 
„Szalona Piątka Plus” i również za-
śpiewały przed jurorami, prezen-
tując swój wysoki poziom wokalny. 
Trenerem ich liderki w programie 
"The Voice Senior" została Alicja 

Majewska. - Chyba do niej miałam 
największy sentyment – przyznaje 
Elżbieta Jalutewicz. 

Ostatecznie seniorka w półfi-
nale zaśpiewała „S.O.S. Ginącej 
miłości” Kaliny Jędrusik. Jurorzy 
byli niemal zgodni i wszyscy – 
poza jej trenerką Alicją Majewską 
– ocenili jej występ jako najlepszy. 
- Pani Elżbieta tak przepięknie 
operowała tonem głosu, że „ura-
towałbym jej tonącą miłość” – za-
chwycał się Andrzej Piasek 
Piaseczny. - Elżbieta zaśpiewała 
bezbłędnie. Nic bym nie zmieniła 
– wtórowała mu Izabela Troja-
nowska. Podobnego zdania był 
Witold Paszt. Mimo to bilet do fi-
nału – decyzją Alicji Majewskiej - 
dostał Kazimierz Górecki. 

Mimo że nie udało się wygrać, se-
niorka nie zamierza porzucić śpie-
wania – wprost przeciwnie. - Chcę 
czerpać z życia, jak najwięcej, żyć 
najpełniej. A bez śpiewania jest to 
po prostu niemożliwe! - podsumo-
wuje Elżbieta Jalutewicz.

 ■ Katarzyna Gwara

The Voice Senior

Mieszkanka Żarek Letnisko urzekła swoim głosem

PIĄTEK-NIEDZIELA 12-14 LUTEGO 2021 ROZMOWY ŻYCIA
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Jak poznałeś sekretny sposób  
na zdobycie ciekawego zawodu?

Jeśli jesteś człowiekiem młodym, 
sprawnym fizycznie i w dodatku 
wierzysz, że kierujesz się w życiu 
własną wolą, to natychmiast zaprze-
stań dalszej lektury artykułu, który 
może wpłynąć na całe Twoje życie. 
Jako człowiek inteligentny musisz 
zdawać sobie sprawę, że lepiej jest o 
pewnych sprawach nie wiedzieć.

Cóż, nadal czytasz,  
więc do rzeczy.

Ciekawa jestem czy masz na tyle 
odważną wyobraźnię, aby zobaczyć 
siebie, jak w promieniach wschodzą-
cego słońca, przemierzasz równinę 
pachnącą wiosennym kwieciem. W 
Twojej dłoni, spoczywa kontroler, 
lub Twój telefon komórkowy połą-
czony bezprzewodowo z anteną od-
bierającą płynący z satelitów 
okrążających Ziemię, sygnał GPS, 
wyznaczający Twoją pozycję, a po 
wyrazie swojej twarzy widzisz, że Ci 
się to podoba!

Twoja wyobraźnia jest, niezwykle 
odważna, to dobrze bo niezwykle 
przydaje się w wykonywaniu pracy 
geodety.

Odpowiedz sobie na poniższe py-
tania, zanim podejmiesz decyzję 
rzutującą na całą Twoją przyszłość:

Czy odpowiada Ci spędzanie więk-
szości czasu pracy przed monitorem 
komputera?

Czy Twoje kompetencje cyfrowe 
są rozwinięte na tyle, że swobodnie 
korzystasz na poziomie użytkow-
nika z komputera i innych urządzeń 
elektronicznych?

Czy męczy Cię rutynowe powta-
rzanie ciągle tych samych czyn-
ności?

Czy wysoko cenisz sobie możli-
wość wykonywania bardzo różno-
rodnej pracy: pomiarów terenowych 
prowadzonych w parach, trójkach 
lub w pojedynkę, pracy przy kompu-
terze oraz kontaktów z współpra-
cownikami lub współuczestnikami 
procesu inwestycyjnego?

Czy jesteś człowiekiem wysoko 
ceniącym swoją niezależność i sa-
modzielność? 

Czy w perspektywie czasu 
chciałbyś prowadzić własną działal-
ność gospodarczą lub interesuje się 
posada urzędnika? A może Twoim 
marzeniem jest prowadzenie ob-
sługi geodezyjnej na dalekomorskiej 
platformie wiertniczej?

Czy na Twojej twarzy pojawia się 
uśmiech na myśl o wyjściu w teren w 
czasie pracy?

Czy jesteś dziewczyną o zaintere-
sowaniach technicznych i nie znala-
złaś dotychczas interesującego 
kierunku, dlatego wybierasz się do 
ogólniaka, po którym nadal będziesz 
bez zawodu?

A może jesteś dziewczyną, która 
nie chce trafić do klasy typowo żeń-
skiej, lub odwrotnie, chłopakiem, 

który nie chce trafić do klasy mę-
skiej?

Jeśli na większość powyższych 
pytań odpowiedziałeś twierdząco, 
zawód geodety jest dla Ciebie praw-
dopodobnie bardzo dobrym wy-
borem!

Jeśli nadal czytasz ten artykuł, 
sądzę że jesteś realnie zaintereso-
wany kierunkiem, pozwól, więc, że 
opowiem Ci co nieco o realiach 
pracy. 

Na przestrzeni ostatnich lat, ubie-
głych od końca XX w. sposób wyko-
nywania prac geodezyjnych zmienił 
się diametralnie. Wykonawcy prac 
geodezyjnych skutki postępu tech-
nologicznego odczuwają już od 
kilku, kilkunastu lat – w zależności 
od regionu kraju. Powszechnie wy-
korzystywane są elektroniczne i 
optyczne urządzenia pomiarowe, 
precyzyjne odbiorniki sygnału GPS 
oraz oprogramowanie kompute-
rowe pozwalające na pozyskanie in-
formacji o terenie, bez konieczności 
przeprowadzania żmudnych i cza-
sochłonnych obliczeń z użyciem kal-
kulatora.

Wprowadzone w 2020 roku 
zmiany w przepisach prawa geode-
zyjnego doprowadziły do kolejnego 
WIELKIEGO PRZEŁOMU – umożli-
wiły wykonywanie i przekazywanie 
dokumentacji jedynie w wersji elek-
tronicznej. Wyeliminowały koniecz-
ność poświęcania czasu, na 
dostarczanie dokumentacji papie-
rowej do urzędów. Wprowadzone 
zmiany mają na celu usprawnienie i 
ułatwienie pracy geodetów, którzy 
w ostatnim czasie, czasie boomu in-
westycyjnego nie są w stanie przyj-
mować wszystkich licznych zleceń. 
Zmiany w przepisach zapewniają 
łatwy i szybki dostęp do materiałów 

gromadzonych w ośrodkach doku-
mentacji geodezyjnej i kartogra-
ficznej, a także szybkie 
przekazywanie sporządzonej doku-
mentacji w wersji elektronicznej.

Absolwent technikum geodezyj-
nego po zdobyciu doświadczenia za-
wodowego i przepracowaniu 6, a 
inżynier po przepracowaniu 2 lat w 
zawodzie, może przystąpić do egza-
minu nadającego uprawnienia za-
wodowe umożliwiające m.in.: 
wykonywanie samodzielnych 
funkcji w dziedzinie geodezji i karto-
grafii, kierowanie pracami geodezyj-
nymi i kartograficznymi 
podlegającymi zgłoszeniu lub spra-
wowanie nad nimi bezpośredniego 
nadzoru, wykonywanie czynności 
rzeczoznawcy z zakresu wyżej wy-
mienionych prac, pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru, wykonywanie 
czynności technicznych i admini-
stracyjnych związanych z rozgrani-
czaniem nieruchomości; 
wykonywanie prac geodezyjnych i 
kartograficznych nie zbędnych do 
dokonywania wpisów w księgach 
wieczystych.

Różnorodny charakter wykony-
wanej pracy minimalizuje nega-
tywny wpływ stałego 
przesiadywania przed komputerem 
na kondycję organizmu.

A teraz kilka słów o edukacji.

Istniej możliwość podjęcia edu-
kacji na kierunku technik geodeta w 
Zespole Szkół im. Bolesław Prusa. 
Technik geodeta jest jednym z nie-
licznych kierunków kształcenia w 
Częstochowie, zapewniającym re-
alne kształcenie w klasie koeduka-
cyjnej. Przeciętnie dziewczyny 
stanowią 1/3 populacji klasy.

Niewątpliwą zaletą edukacji w 
technikum jest możliwość zdobycia 

zawodu już na etapie 
kończenia szkoły śred-
niej. Bez względu na to, 
jak potoczy się Twoje 
życie, będziesz mieć po 
szkole średniej możli-
wość podjęcia pracy w 
wyuczonym zawodzie.

Na realizację zajęć 
p r a k t y c z n y c h 
uczniowie poświęcają 
przynajmniej pół roku 
w całym okresie 
kształcenia oraz odby-
wają praktyki zawo-
dowe u pracodawców. 
Mają możliwość 
uczestniczenia w płat-
nych stażach realizo-
wanych w czasie ferii 
zimowych i wakacji u 
częstochowskich i oko-
licznych geodetów.

Uczniowie kierunku 
geodezyjnego regu-

larnie uczestniczą w miesięcznych 
stażach zagranicznych, podczas któ-
rych mają szansę pracować na ma-
szynach nieosiągalnych dla szkół, 
takich jak np. sonda geologiczna do 
badania warstw skorupy ziemskiej. 
Na początku 2020 roku uczniowie 
odbyli staż w ramach projektu „Z 
doświadczeniem w przyszłość II”, 
już teraz szkoła podpisała umowy 
na realizację do 2022 roku kolej-
nych dwóch projektów, w ramach 
których, młodzi geodeci odbędą 
miesięczne praktyki we Włoszech, 
finansowane całkowicie z funduszy 
strukturalnych: „Job experience 
szansą na lepszy start zawodowy” 
oraz „Z wiedzą ku zdobywaniu do-
świadczenia zawodowego”.

Zdecydowana większość sprzętu 
pomiarowego wykorzystywanego 
podczas zajęć jest wciąż w wieku 
przedszkolnym. Praca na całkowicie 
współczesnym sprzęcie geode-
zyjnym wysokiej klasy, umożliwia 
zyskanie umiejętności cenionych 
przez pracodawców. Szkoła dyspo-
nuje sprzętem w ilościach umożli-
wiających każdemu uczniowi 
indywidualną pracę. Przy odrobinie 
dobrej woli nauczysz się wielu prak-
tycznych umiejętności, które po-
zwolą Ci na podjęcie ciekawej, 
różnorodnej pracy.

Kształcenie na kierunku geode-
zyjnym pozwala rozwinąć wy-
obraźnię przestrzenną, koordynację 
ruchową, koncentrację oraz kompe-
tencje z zakresu technologii i inży-
nierii. Zdobyte umiejętności 
pozwalają lepiej przygotować się do 
podjęcia studiów na kierunkach 
technicznych.

Szkoła organizuje liczne szkolenia 
z zakresu obsługi sprzętu i oprogra-
mowania, uczniowie uczestniczą w 
konferencjach, obchodach GisDay, 
Rajdzie wesołego Geodety, wy-
cieczkach przedmiotowych.

Jeśli zawód wydaje Ci się interesu-
jący, ale obawiasz się wyników re-
krutacji – mam dla Ciebie dobrą 
wiadomość – zainteresowanie kie-
runkiem jest stałe, ale jego natę-
żenie zmienia się cyklicznie. Gdybyś 
był kilka lat starszy, lub kilka lat 
młodszy, mógłbyś mieć problem, 
teraz masz realną szansę. Dziś pod-
jęta decyzja umożliwi Ci wejście na 
rynek pracy przed absolwentami 
kolejnej mody na geodetów. Rozej-
rzyj się i zauważ, ile inwestycji jest 
realizowanych wokół, na minimum 
trzech etapach każdej inwestycji, 
praca wykonywana przez geodetów 
jest niezbędna. Taka sytuacja 
stwarza realne możliwości podjęcia 
pracy jeszcze podczas trwania edu-
kacji.

Zanim podejmiesz ostateczną de-
cyzję, zastanów się, czy będziesz 
mógł w przyszłości wykonywać 
swój wymarzony zawód. Do prze-
ciwwskazań do podjęcia pracy geo-
dety należą:
• daltonizm,
• brak skoordynowania ruchowego 
i wzrokowego,
• ograniczenie sprawności rąk i nóg,
• lęk przestrzeni.

Inwestując zaledwie rok czasu, w 
porównaniu do kontynuacji edu-
kacji w liceum ogólnokształcącym, 
zyskujesz konkretne umiejętności i 
interesujący zawód.

Więcej informacji o kierunku 
technik geodeta znajdziesz

na stronie  
www.zsprus.czest.pl lub na 

profilu faceebookowym.
Koniecznie polub stronę!

Mgr inż. Magdalena Wójcikiewicz  
– doradca zawodowy,

absolwentka kierunku Geodezja  
i Kartografia na AGH

specjalności Geodezja Inżynieryjno-
-Przemysłowa oraz Szacowanie  

Nieruchomości i Kataster
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Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w regionalnym konkursie dla szkół po-
nadgimnazjalnych zatytułowanym „ZOOM NA MATEMATYKĘ”. Organiza-
torem przedsięwzięcia było V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Na-
uczycieli „WOM” w Częstochowie. Celem konkursu było przede wszystkim pro-
pagowanie wiedzy matematycznej oraz rozwijanie pasji i zainteresowań 
związanych zarówno z matematyką, jak i zdolnościami artystycznymi, a także 
odkrywanie zagadnień matematycznych w przyrodzie i architekturze.

Patronat nad konkursem objęli: Dyrektor Delegatury w Częstochowie Ku-
ratorium Oświaty w Katowicach oraz Prezydent Miasta Częstochowy. Zada-
niem uczestników było wykonanie autorskich fotografii  pokazujących 
zagadnienia matematyczne zauważone w przyrodzie. Z tym trudnym i orygi-
nalnym wyzwaniem zmierzyli się uczniowie naszej szkoły.  Miło nam poinfor-
mować, że II miejsce zajęła uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego z klasy 
III D - Kamila Grudzińska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Uro-
czyste podsumowanie i rozdanie nagród odbędzie się po feriach zimowych.

 ■ KOPERNIK NEWS: p. prof. Jarosław Jeruszka.
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Zoom na matematykę

Zaczytać się z Greenem…

Szukając książek dla młodzieży na czas pandemii, by 
zachęcić ich do wykorzystania dużej ilości wolnego 
czasu, nie sposób nie wspomnieć o amerykańskim pi-
sarzu Johnie Greenie. Zdobył on nagrodę za debiut – 
„Szukając  Alaski”, a w 2012 jego powieść „Gwiazd 
naszych wina” znalazła się na pierwszym miejscu na 
liście bestsellerów New York Times-a, została zresztą 
też zekranizowana.

Chciałabym Wam polecić dzisiaj kilka pozycji Johna 
Greena. Wśród nich jest m.in. książka „Papierowe 
miasta”. W powieści opisany jest wątek miłosny 18-
latka Quentina Jacobsena do zbuntowanej, cho-
dzącej z nim do tego samego liceum, Margo Roth 
Spiegelman. Pewnego razu Margo znika, zostawiając 
tajemnicze wskazówki dla Quentina, jak ją znaleźć. W 
poszukiwaniu Margo chłopak pokonuje setki kilome-
trów po USA. Czy odnajdzie Margo? Musicie ko-
niecznie przeczytać tę książkę, by się o tym 
dowiedzieć.

Kolejna pozycja Greena, właściwie napisana z 
współautorami: Maureen Johnson i Lauren Myracle, 
to zbiór świątecznych opowiadań o miłości zatytuło-
wany ” W śnieżną noc”. Wśród tych opowieści po-

jawia się wątek zasypanego w samą wigilię miasteczka 
Gracetown. Unieruchomiony zostaje pociąg i podró-
żujący przedzierają się poprzez metrowe zaspy do 
Waffle House, pobliskiej restauracji. W czasie tej po-
dróży rodzi się uczucie dwojga młodych ludzi. Cóż, w 
śnieżną, świąteczną noc wszystko jest możliwe.

 Następna powieść Greena to ” Gwiazd na-
szych wina”. Główna bohaterka Hazel choruje na raka 
i mimo kolejnej terapii, wydaje się, że nie da się jej już 
uratować. Nagły zwrot akcji następuje w momencie , 
gdy Hazel poznaje uroczego młodzieńca Augusta 
Watersa. Czy uda jej się pogodzić z chorobą, czy za-
kocha się w Auguscie i jak ta znajomość wpłynie na jej 
samopoczucie? Sięgnijcie po książkę, a odpowiecie 
sobie na te pytania.

 Powieść „Szukając Alaski” to historia wrażli-
wych i myślących ludzi, zbuntowanych, szukających 
wrażeń i odpowiedzi na najważniejsze pytania, czym 
jest miłość i przyjaźń dla młodego człowieka. Poszu-
kiwania tej odpowiedzi podejmuje  się Miles, zako-
chany w szalonej, zbuntowanej dziewczynie Alasce. 
Dzięki tej miłości bohaterowie odnajdują siebie. 
Książka Johna Greena jest porównywana do po-
wieści J. D. Salingera „Buszujący w zbożu”, w którym 
główny bohater  uciekając z college-u i buszując kilka 
dni po Nowym Yorku, próbuje też odnaleźć siebie.

 Jeżeli chcecie więc przeżyć niezapomnianą 
przygodę z Waszymi rówieśnikami z powieści 
Greena, przeczytajcie te i inne jego książki. Wymie-
nione książki znajdują się w naszej bibliotece i czekają 
na Was.

 ■ KOPERNIK NEWS: p. prof. Sylwia Płaczek.

Pomysł na lekturę

„Historyczne LOS – y”

Prezentacja bohaterów wywo-
dzących się z lektur w stylu „pół 
żartem – pół serio” 

Tekst skierowany do licealistów, 
którzy na europejskie i polskie pi-
śmiennictwo potrafią spojrzeć z 
„przymrużeniem oka”.

O kim mowa?

Facet był niczego sobie. Przystojny, 
wysportowany, pełen zacnych idei. 
Co wiemy o jego latach młodości? 
Niewiele. Osoba – czytaj narrator - 
która opisuje jego historię, informuje, 
że nasz bohater był niezwykle oddany 
człowiekowi, któremu służył. Nie! To 
nie jest dobre określenie. Był swo-
jemu pryncypałowi ślepo oddany! 
Dobrze, abyście akurat to zapamiętali. 
Był gotowy zrobić wszystko, aby jego 
szef (tak go na potrzeby tej opowieści 
nazwijmy) był zdrowy, szczęśliwy i 
mógł dalej funkcjonować, jako przy-
wódca pewnej społeczności. O jego 
szefie kiedyś ktoś napisał, że był wręcz 
idealnym władcą! (to taka maleńka 
podpowiedź)

No i ten facet na schwał (tutaj doko-
nano brutalnej ingerencji w stałe 

związki frazeologiczne! No, ale cel 
uświęca środki! Bo gdyby naszego bo-
hatera ktoś nazwał chłopem, pewnie 
by się bardzo obraził) otrzymał od 
swojego szefa zadanie, które Tom 
Cruise określiłby mianem „Mission: 
Impossible”. Miał chronić szefa, a wła-
ściwie część jego ludzi, która to znajdo-
wała się na tyle oddziału.

Nasz bohater, a jakże, podejmuje 
się tej misji. Z godnością prze-
mieszcza się po krainie, która słynie z 
obfitości oliwek i pomarańczy, na 
swoim środku transportu (podpo-
wiedź – nie był pojazd, któremu do 
szczęścia potrzebna była wizyta na 
stacji benzynowej) i nagle….

Buch, bach, wrrr, trach…
Atakują go i jego kompanów przewa-

żające siły wroga. Konsternacja! Co 
robić? Opisywany przez nas bohater 
ma do wyboru dwie alternatywy: bę-
dzie sam ze swoimi kuplami walczył z 
odmiennym kulturowo przeciwnikiem 
lub wezwie pomoc. Uwaga! Kolejna 
podpowiedź!Mógł wezwać po-
moc!!Nie miał, co prawda, przy sobie 
telefonu komórkowego, ale dyspo-
nował innym urządzeniem. Z punktu 
widzenia człowieka żyjącego w XXI 
wieku była to niezwykle archaiczna 

rzecz przeznaczona do komunikacji, 
jednak – tak można to sobie wyobrazić 
– poniekąd skuteczna.

Mógł, ale tego nie zrobił. Walczył 
dzielnie, ale padł na polu bitwy. Starał 
się, aby jego broń nie wpadła w ręce 
rywala. Bo ta jego broń miała pewną 
moc! Konstruktor tego oręża po-
wkładał do głowicy tej broni pewne 
elementy, które miały przynieść jej 
właścicielowi szczęście, wzmocnić jej 
moc i uczynić go niepokonanym.

No, ale nasz bohater – jak już wspo-
mniałem – ginie na polu bitwy. Od-
wraca się twarzą w kierunku miejsca, 
które szczególnie umiłował (czytaj: 
swojej ojczyzny), modli się, zamyka 
oczy i nagle….pojawia się niezapowia-
dany przez nikogo transport! Trzy po-
stacie otaczają tego wysportowanego 
mężczyznę i ku zaskoczeniu wszyst-
kich zabierają naszego bohatera (no, 
nie tak do końca całego bohatera) w 
miejsce, gdzie będzie mógł wspo-
minać (to także metafora) swojego 
szefa i swój ukochany kraj. 

Jaka była końcówka tej opowieści? 
Szef zdenerwował się, pokonał swoich 
przeciwników (tych, którzy unicestwili 
bohatera naszej opowieści), a później 
wszyscy żyli długo i szczęśliwie.

 ■ Cezary Wachelka 

(z projektu „Czy znasz swoje lektury” – 
realizowanego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju czytelnictwa)

Już od pewnego czasu chcieliśmy 
stworzyć w naszej szkole gazetkę, 
która będzie przybliżać młodym 
czytelnikom historię Polski i świata. 
Jest wśród nas szerokie grono 
osób, zainteresowanych mrokami 

dziejów i pasjonatów, którzy chętnie 
odkrywają mniej znane fakty histo-
ryczne, bo i o takich ciekawostkach 
chcemy pisać! Pokażemy Wam rów-
nież, że Częstochowa to bardzo cie-
kawe miasto. „Odkryjemy” dla Was 

zapomniane fakty, wydarzenia, bę-
dziemy wspominać ciekawych ludzi, 
którzy tworzyli naszą, często-
chowską społeczność.

 W ten sposób powstała gazetka 
„Historyczne LOS - y”. Wszystkie 
teksty, krzyżówki i rebusy powstały 
dzięki Wam, młodzi pasjonaci. Cie-
szymy się z Waszego zapału do 
pracy, do zgłębiania historii naszej 

Ojczyzny. Szczególnie raduje nas 
fakt, że pomimo trudnej sytuacji, 
możemy na Was liczyć. Zachęcamy 
wszystkich do zapoznania się z tą 
wyjątkową gazetką szkolną.

 
Pierwszy numer gazetki znajdziecie 

na stronie internetowej VIII LOS:
http://8los.pl/z-teki-historyka-55/

Zespół Redakcyjny:

Teresa Rygalik-Weżgowiec
Renata Białowąs
Ewelina Noszczyk
oraz członkowie Koła Miłośników 
Dawnej Częstochowy 
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„Za promocję regionu i podej-
mowanie działań na rzecz 
rozwoju gospodarczego” zo-
stały nagrodzone władze 
Powiatu Częstochowskiego w 
XX Jubileuszowej Edycji Kon-
kursu „Jurajski Produkt Roku”.

Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną po raz pierwszy wręczenie 
nagród i wyróżnień dla tegorocz-
nych laureatów konkursu nie od-
było się podczas uroczystej Gali. 
Nagrody i wyróżnienia będą wrę-
czane podczas indywidualnych spo-
tkań. - Dziękuje kapitule konkursu 
za wytypowanie Powiatu  Często-
chowskiego do statuetki w dzie-
dzinie promocji regionu i działań na 
rzecz rozwoju gospodarczego. Je-
steśmy zaszczyceni, że kapituła i 
osoby tam pracujące dostrzegły 
wieloletni wysiłek w różnych dzie-
dzinach rzeczywistości i zapropo-
nowała nas do tego znakomitego 
wyróżnienia. Pragnę dodać, że bę-
dziemy pracować przez następne 
lata dla ziemi częstochowskiej i dla 
rozwoju regionu częstochowskiego 
– podsumował informację o nagro-
dzie Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela.

 
Wśród nagrodzonych znalazł się 

również radny Powiatu Często-
chowskiego Adam Jaruga, którego 
kapituła uhonorowała w kategorii 
Edukacja i Szkolnictwo za opraco-
wanie pamiątkowej Monografii z 
okazji 800-lecia Miasta Często-
chowy. 

- Przyznane nagrody i wyróż-
nienia są prezentacją wybitnych 
osiągnięć, uznania za wysiłek i zaan-
gażowanie w postęp i innowacyj-
ność. Twórcy konkursu 20 lat temu 
uruchomili znakomita formułę pre-
zentacji potencjału gospodarczego 
Częstochowy i regionu. Przyzna-
nych w tym czasie kilkaset nagród 
to doskonały wzór na dalsze pro-
mowanie naszych lokalnych przed-

siębiorstw, szkół, uczelni i instytucji 
wspierających gospodarkę – przy-
pomniał Prezydent Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Częstochowie Tadeusz Szymanek.

Laureaci XX Jubileuszowej 
Edycji Konkursu Jurajski Pro-
dukt Roku:

Nagroda dla Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego za wspieranie i 
rozwój przedsiębiorczości
• JAKUBA CHEŁSTOWSKIEGO

           
Nagroda za promocję regionu i 

podejmowanie działań na rzecz 
rozwoju gospodarczego dla:
• STAROSTWO POWIATOWE W 
CZĘSTOCHOWIE

 
Nagroda w kategorii Edukacja i 

Szkolnictwo dla:
• POLITECHNIKA 
CZĘSTOCHOWSKA

 
Nagroda za opracowanie pamiąt-

kowej Monografii z okazji 800-lecia 
Miasta Częstochowy dla:
• PROFESORA ADAMA JARUGI

 
Nagroda w kategorii Edukacja i 

Szkolnictwo dla:
• ZESPÓŁU SZKÓŁ PLASTYCZ-
NYCH W CZĘSTOCHOWIE

 
Nagroda za realizacje działań na 

rzecz zwalczania epidemii zaka-
żenia COVID 19 dla:
• DYREKTORA WOJEWÓDZ-
KIEGO SZPITALA SPECJALI-
STYCZNEGO W CZĘSTOCHOWIE 
PANA ZBIGNIEWA BAJKOW-
SKIEGO

 
Wyróżnienie za realizacje działań 

na rzecz zwalczania epidemii zaka-
żenia COVID 19 dla:
• PIOTRA KRWACZYKA – Koordy-
natora punktu pobrań COVID 19

 
Nagroda za budowę Parku Wod-

nego przy ul. Dekabrystów w Czę-
stochowie dla:
• CZĘSTOCHOWSKIEGO PRZED-
SIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO „PRZEMY-
SŁÓWKA” S.A.
• KAR-BUD SP. Z O.O. SP. KOMAN-
DYTOWA

 
Nagroda za budowę Centrum 

Usługowo-Handlowego przy Al. 
NMP 49

w Częstochowie dla:
• KAR-BUD SP. Z O.O. SP. KOMAN-
DYTOWA

 
Wyróżnienie za szkolenie dzieci i 

młodzieży w zakresie żeglarstwa 
turystycznego dla:
• STOWARZYSZENIA ZEFIR Z 
PORAJA

 
Nagroda za podejmowanie 

działań na rzecz opieki i wsparcia 
dla osób potrzebujących dla:
• STOWARZYSZENIA OPIEKI HO-
SPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTO-
CHOWSKIEJ

 
Nagroda za promocje Miasta i Re-

gionu, osiągnięcia sportowe i 100-
lecie dzielności Klubu dla:
• KLUB SPORTOWY RKS RAKÓW

 
Nagroda za realizacje szkoleń 

podnoszących kwalifikacje zawo-
dowe mieszkańców województwa 
śląskiego dla:
• BUSINESS CENTER 1 SP. Z O.O.

 
Nagroda za działania na rzecz roz-

woju i wsparcia samorządu gospo-
darczego dla:
• OKRĘGOWEJ IZBY PRZEMY-
SŁOWO-HANDLOWEJ W TY-
CHACH

 
Dwie Pierwszorzędne nagrody w 

kategorii Najlepsza Firma Rodzinna 
2020 dla:
• WŁODARCZYK MOTOR
• Kancelaria księgowo-podatkowa 
JMT Sp. partnerska Stasińska T., 
Widera M.J.

Jurajski Produkt Roku

Wyróżnienie dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie
Biskupice Nowe

Pani Regina skończyła sto lat!

Blachowania

Kontrolują domowe paleniska

Rędziny

Wkrótce wymienią stare oświetlenie na energooszczędne

Sezon grzewczy w pełni, a wraz z 
nim nie brakuje smogowych dni. 
Czasem aż nie ma czym oddychać, 
a to co dostaje się do naszych 
płuc jest trucizną. Z tego też po-
wodu burmistrz Blachowni 
podjęła decyzję o rozpoczęciu 
kontroli domowych palenisk pod 
kątem spalania w nich odpadów 
komunalnych.

Kontrole będą wyrywkowe. Do 
mieszkańców może więc w każdej 
chwili zapukać komisja składająca się z 
pracownika urzędu miejskiego, pra-
cownika ZMK w Blachownie, a także 
policjanta. Właściciel nieruchomości – 

zgodnie z prawem – musi ich wpuścić. 
Uniemożliwienie przeprowadzenia 
czynności kontrolnych jest karalne. 
Komisja może nawet pobrać próbkę 
popiołu, która następnie zostanie wy-
słana do specjalistycznego laborato-
rium w celu wykonania ekspertyzy.

Przy tej okazji przypominamy, że 
zgodnie z prawem przekształcanie 
odpadów w jakimkolwiek urzą-
dzeniu lub miejscu poza spalarnią lub 
współspalarnią odpadów stanowi 
wykroczenie w rozumieniu ustawy o 
odpadach. Osobom, które spalają 
odpady w piecach grozi mandat 
karny w wysokości do 500 zł lub 
grzywna w wysokości do 5 tys. zł.

Urząd Gminy Rędziny rozstrzy-
gnął przetarg na wymianę 
oświetlenia. Dzięki dofinanso-
waniu z Unii Europejskiej, w 
najbliższych miesiącach zniknie 
267 sztuk istniejących opraw 
oświetleniowych. W ich miejsce 
pojawią się nowe - typu LED.

Do urzędu wpłynęło sześć ofert 
przetargowych. Za najkorzyst-
niejszą komisja uznała propozycję 
firmy Obi Complex z Żor. Zadekla-
rowała ona, że zrealizuje zlecenie 
za 344,4 tys. zł w ciągu 60 dni od 
momentu podpisania umowy. To 
znacznie mniej niż planowała 
gmina, która przy otwarciu ofert 

podała, że zamierza przeznaczyć na 
tę inwestycję kwotę prawie 553,3 
tys. zł. Wyraźnie krótszy firma za-
deklarowała też czas wykonania, 
ponieważ w ogłoszeniu przetar-
gowym urząd gminy zawarł termin 
do 30 listopada 2021 r.

Przedmiotem zadania jest mo-
dernizacja istniejącego oświe-
tlenia ulicznego, zapewniająca 
poprawę stanu technicznego i 
unowocześnienie poprzez wy-
mianę istniejących opraw oświe-
tleniowych na oprawy LED oraz 
wymianę wysięgników wraz z 
przewodami i bezpiecznikami 
wzdłuż wybranych ulic w miejsco-
wościach: Kościelec, Rudniki, Rę-
dziny, Marianka Rędzińska i Konin. 
W sumie wymienionych zostanie 
267 opraw oraz po 207 wysię-
gników i bezpieczników.

Gdzie konkretnie nowe oświe-
tlenie?

28 LED-ów pojawi się w Kościelcu 
na ulicach:
– Wiatrakowej
– Ogrodowej

– Krótkiej
– Młyńskiej
W przypadku Rudnik zaplanowano 
wymianę 83 opraw na ulicach:
– Strażackiej
– Leśnej
– Wesołej
– Glinianki
– Częstochowskiej
– Szkolnej — ZSP Rudniki

Stolica gminy zyska 64 nowe 
oprawy typu LED, które zamonto-
wane zostaną na ulicach:

– Cmentarnej
– Kocha
– Jaskrowskiej
– Polnej
– Okupnickiej
– Łąkowej
– Stawowej
– Żabiej
– Miłosza
– Sienkiewicza
– Żeromskiego
– Reymonta
– Zapolskiej
– Nałkowskiej
– Orzeszkowej

W Koninie zaplanowano 56 
LED-ów na ulicach:
– Parkowej
– Zakładowej
– Krótkiej
– Leśnej
– Słonecznej

Nowe energooszczędne oprawy w 
ilości 36 sztuk pojawią się też przy ul. 
Srebrnej w Mariance Rędzińskiej.

LED-ów regularnie przybywa 
dzięki wsparciu UE

W realizacji inwestycji pomoże 
unijne dofinansowanie. Będzie to 
już trzeci w ciągu trzech lat duży 
projekt unijny dotyczący moderni-
zacji oświetlenia ulicznego realizo-
wany na terenie gminy Rędziny. W 
ramach poprzednich dwóch za-
montowano ponad 440 opraw typu 
LED.

Ponadto latarnie z oświetleniem 
ledowym od niedawna oświecają 
ul. Ołowianka w Rędzinach, a wy-
konane zostały w ramach inwe-
stycji finansowanej ze środków 
budżetu gminy.

Mieszkanka Biskupic Nowych, 
Regina Czarnecka obchodziła 
setną rocznicę urodzin!

Gratulacje, życzenia dobrego 
zdrowia oraz kwiaty przekazał na 
ręce rodziny Tomasz Kucharski, 
wójt gminy Olsztyn. W intencji se-
niorki odprawiono również mszę 
świętą w kościele p.w. św. Wojciecha 
Biskupa Męczennika w Biskupicach. 
Kwiatami i okolicznościową kartką z 
życzeniami uhonorowało ją również 
sołectwo. - Sąsiedzi serdecznie gra-
tulują pani Reginie pięknego jubile-
uszu, życząc na kolejne lata wszelkiej 
pomyślności, zdrowia, spokoju i po-
gody ducha. Dziękujemy rodzinie ju-
bilatki za przekazanie życzeń i 
pomoc w organizacji uroczystości – 
mówi Mariusz Bugara, radny Rady 
Gminy Olsztyn i sołtys Biskupic No-
wych.

Pani Regina otrzymała także list 
gratulacyjny od Mateusza Mora-
wieckiego, prezesa Rady Ministrów, 
który uroczyście odczytał i prze-
kazał Tomasz Kucharski, wójt gminy 
Olsztyn.

zdj. UG Olsztyn

 ■ Kolumnę opracowała:  
Katarzyna Gwara
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Umowy patronackie podpisane

Maskpol będzie wspierał klasy munduroweMiejscowy plan dla Grabówki
Do 1 marca będzie wyłożony do 
publicznego wglądu projekt 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Ra-
domskiej i Ikara wraz z 
uzasadnieniem i prognozą od-
działywania na środowisko.

- Sporządzany projekt planu do-
tyczy obszaru niezabudowanego o 
powierzchni 12 ha, zlokalizowanego 
w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z nie-
wielkim udziałem zabudowy usłu-
gowej, występującej przy ul. Ikara i 
ul. Radomskiej. Dominującą funkcją 
zabudowy rejonu opracowania jest 
funkcja mieszkaniowa jednoro-
dzinna – informuje biuro prasowe 
magistratu. 

 
Dokumentacja jest udostępniona 

w siedzibie Miejskiej Pracowni 

Urbanistyczno - Planistycznej przy 
ulicy Katedralnej 8, lok. 57, od godz. 
8.00 do 15.00, po wcześniejszym 
umówieniu wizyty pod nr telefonu 
34 / 37 07 888, a także na stronie in-
ternetowej BIP Urzędu Miasta Czę-
stochowy.

 
25 lutego o godz. 13:00 zostanie 

przeprowadzona – oczywiście w 
formie online - dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi w 
projekcie planu.

 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu, może wnieść uwagi w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 15 
marca.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Trzy częstochowskie szkoły 
z klasami o profilu mundurowym 
podpisały umowy patronackie 
z  producentem sprzętu ochron-
nego Maskpol SA. Dzięki 
współpracy uczniowie otrzymali 
potrzebny do edukacji sprzęt.

Przedsiębiorstwo Sprzętu 
Ochronnego MASKPOL SA – Polska 
Grupa Zbrojeniowa objęło patro-
natem Zespół Szkół im. Jana Kocha-
nowskiego, Zespół Szkół 
Technicznych oraz  Liceum Ogólno-
kształcące im. Wisławy Szymbor-
skiej Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach.

- Zawarcie umów patronackich 
Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochron-
nego MASKPOL SA ze szkołami 

prowadzącymi klasy mundurowe 
o  profilu wojskowym, także w  ra-
mach projektu Certyfikowane Woj-
skowe Klasy Mundurowe 
realizowanego przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej jest inwestycją 
w  wychowanie młodzieży w  duchu 
patriotyzmu i  kształtowanie za-
chowań pro obronnych wśród  ab-
solwentów szkół, którzy 
w  niedalekiej przyszłości będą za-
silać szeregi Wojska Polskiego lub 
innych formacji mundurowych – 
podkreśla Marcin Sygiet, dyrektor 
Zespołu Szkół im. Wisławy Szym-
borskiej Zakładu Doskonalenia Za-
wodowego.

W ramach współpracy firma prze-
kazała każdej z  placówek sprzęt, 
który wesprze proces kształcenia 
uczniów. Umowa zakłada możli-

wość dalszego wsparcia rzeczo-
wego (umundurowanie, sprzęt 
ochronny), a  także pomoc meryto-
ryczną w  organizacji zajęć wojsko-
wych dedykowanych uczniom klas 
mundurowych oraz organizację wy-
cieczek przedmiotowych. Całość 
projektu służy podniesieniu atrak-
cyjności szkolnictwa zawodowego.

W  spotkaniu, podczas którego 
podpisano umowy, poza reprezen-
tantami szkół, wzięli udział także 
przedstawiciele parlamentu, władze 
miasta, zarząd firmy Maskpol, człon-
kowie częstochowskiej delegatury 
Śląskiego Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, Dowództwa 13 BOT 
w  Katowicach oraz Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w  Często-
chowie.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara
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MOTORYZACYJNE

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

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

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

SPRZEDAM

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

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

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

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

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

 Q  Wynajmę garaż,  
tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

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

 Q Dom w szeregowej zabudowie: 
Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykoń-
czenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

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

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

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

tel. 502583667

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

 Q Futrówka skóra (świnia)  
tel. 790 819 855

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

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 Q Kopierkę laserową HP 1010  
- tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) 
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 

+ pilot; telefon komórkowy Sam-
sung + ładowarka; tel. 530 485 377

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

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

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

 Q Maszyna dziewiarska firmy 
boschtel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna  
tel. 34 362 94 27

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

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

 Q Rower Cobran Shimano -  
tel. 697 272 102

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

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

 Q Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

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

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

 Q Toaleta kompaktowa. – Używa-
na w bdb. stanie. Tel. 501 109 822

 Q Wanna metalowa – używaną 

w b. Dobrym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 Q  Węgiel ekogroszek luzem 
i workowany z dostawą pod po-
dany adres na terenie Często-
chowy i okolic Tel. 601 495 165

PRACA

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

 Q Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

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

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

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

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

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

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

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

 Q Podejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, pose-
sje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

 Q Flash gsm profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz 
nawigacji gps. Częstochowa,  
al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 Q Naprawy pomp wodnych, cyrku-
lacyjnych, samochodowych,  
hydrofobowych. tel. 669 245 082

INNE
 Q Wolny lat 53, bezdzietny, niezale-
zny finasowo pozna panią. Pani 
moe posiadać 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

 Q Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092
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 Qcd. ze str. 1
Poprawa bezpieczeństwa na dro-

gach, wyprowadzenie ruchu z zatło-
czonych miast, czystsze powietrze, 
mniejszy hałas i poprawa przepusto-
wości sieci drogowej - to główne za-
łożenia rządowego programu 
budowy 100 obwodnic. W  woje-
wództwie śląskim w jego ramach po-
wstanie pięć obwodnic. Dwie z nich 
- Blachowni i Herb w ciągu drogi kra-
jowej nr 46 oraz Nakła Śląskiego 
i Świerklańca w ciągu drogi krajowej 
nr 78 - powstaną w  systemie Pro-
jektuj i buduj. Pozostałe trzy w ciągu 
DK78 - Kroczyc, Pradeł, Szczekocin 
i Goleniów - w systemie tradycyjnym 
(Buduj). Przyniesie to łącznie prawie 
50 km nowych dróg krajowych. 

Obwodnica Szczekocin i Gole-
niów w ciągu drogi krajowej nr 78

Pod koniec listopada GDDKiA pod-
pisała umowę na wykonanie kom-
pleksowej dokumentacji 
projektowej dla budowy obwodnicy 
Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi 
krajowej nr 78. Wykonawca ma 24 
miesiące na wykonanie dokumen-
tacji projektowej oraz uzyskanie po-
trzebnych decyzji administracyjnych. 
Kolejne 7 miesięcy przewidziane jest 
dla realizacji obowiązków wynikają-
cych z  procedury przetargowej na 
wyłonienie wykonawcy robót bu-
dowlanych, natomiast kolejne 79 
miesięcy będzie trwało pełnienie 
nadzoru autorskiego nad wykona-
niem robót budowlanych (wraz 
z  okresem rękojmi za wady wyno-
szącym 60 miesięcy). Długość ob-
wodnicy wyniesie ok. 13,1 km. 

Obwodnica Kroczyc w ciągu 
drogi krajowej nr 78

Również pod koniec listopada 
GDDKiA podpisała umowę na wy-
konanie kompleksowej dokumen-
tacji projektowej dla budowy 
obwodnicy Kroczyc w  ciągu drogi 
krajowej nr 78. Wykonawca ma 23 
miesiące na wykonanie dokumen-
tacji projektowej oraz uzyskanie po-
t r z e b n y c h  d e c y z j i 
administracyjnych, 7 miesięcy prze-
widziane jest dla realizacji obo-
wiązków wynikających z procedury 
przetargowej na wyłonienie wyko-
nawcy robót budowlanych, a  ko-
lejne 79 miesięcy przewidziane jest 
na pełnienie nadzoru autorskiego 
nad wykonaniem robót budowla-
nych (wraz z  okresem rękojmi za 
wady wynoszącym 60 miesięcy). 
Długość obwodnicy wyniesie ok. 
9,2 km.

Obwodnica Pradeł w ciągu dro-
gi krajowej nr 78

I  w  tym przypadku pod koniec li-
stopada podpisana została umowa 
na wykonanie kompleksowej doku-
mentacji projektowej dla budowy 
obwodnicy Pradeł  w  ciągu drogi 
krajowej nr 78. Wykonawca ma 21 
miesięcy na wykonanie dokumen-
tacji projektowej oraz uzyskanie po-
t r z e b n y c h  d e c y z j i 
administracyjnych, następnie 7 mie-
sięcy przewidziane jest dla realizacji 
obowiązków wynikających z proce-
dury przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych, 
a kolejne 79 miesięcy przewidziane 
jest na pełnienie nadzoru autor-

skiego nad wykonaniem robót bu-
dowlanych (wraz z okresem rękojmi 
za wady wynoszącym 60 miesięcy). 
Długość obwodnicy wyniesie ok. 
2,2 km. 

Dokumentacje w przetargu

Obwodnica Blachowni i  Herb 
w ciągu drogi krajowej nr 46 

Z  kolei w  październiku ogłoszono 
postępowanie przetargowe na opra-
cowanie Studium techniczno-ekono-
m i c z n o - ś r o d o w i s k o w e g o 
z  elementami koncepcji progra-
mowej (STEŚ-R) oraz materiałów do 
wniosku o  wydanie decyzji o  środo-
wiskowych uwarunkowaniach (DŚU) 
wraz z  uzyskaniem tej decyzji. 

W  ogłoszonym postępowaniu prze-
targowym wpłynęło osiem ofert. 
GDDKiA zamierzała przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia 3 720 
300,03 zł. Najtańszą ofertę złożyło 
konsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. 
K. (lider) oraz TRAKT Sp. z  o. o. 
(partner) o wartości 3 999 929,25 zł. 
Najdroższą ofertę wyceniono na 
ponad 6 mln zł. Trwa analiza złożonej 
dokumentacji ofertowej. Zadanie 
przewidziano do realizacji w  latach 
2025 - 2028. Długość obwodnicy 
wyniesie ok. 10,8 km. 

Obwodnica Nakła Śląskiego 
oraz Świerklańca w ciągu drogi 
krajowej nr 78 

Wszczęto również postępowanie 

przetargowe na opracowanie 
STEŚ-R oraz materiałów do 
wniosku o  wydanie DŚU wraz 
z uzyskaniem tej decyzji. Wpłynęło 
dwanaście ofert. GDDKiA zamie-
rzała przeznaczyć na sfinanso-
wanie zamówienia 4 006 476,95 zł. 
Najtańszą ofertę złożyło biuro pro-
jektowe Mosty Katowice z  Ka-
towic o  wartości 4 173 390 zł. 
Najdroższą ofertę wyceniono na 
ponad 9,3 mln zł. Trwa analiza zło-
żonej dokumentacji ofertowej. 
Przeprowadzenie procesu przygo-
towawczego dla budowy obwod-
nicy miejscowości Nakło Śląskie 
i  Świerklaniec przewidziano w  la-
tach 2020 - 2024. Realizacja inwe-
stycji powinna się odbyć w  latach 
2025 - 2028. Długość obwodnicy 
wyniesie ok. 12 km. 
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W województwie śląskim

Prawie 50 kilometrów nowych dróg

Wybrane samochody na dzień 12 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 

72.900 zł

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

78.900 zł

Q	 OPEL CORSA 1.4 E + LPG, kraj., serwisowany, rok prod. 2017 29.900 zł
 12.800 złQ	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

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

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

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwis, F-VAT  28.900 zł
Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł
Q	 HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 29.900 zł

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

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

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

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

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

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

 27.900 złQ	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

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

74.900 zł

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

69.900 zł

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

28.900 - 30.900 zł
Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj 7.900 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł
Q	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

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

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

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

serwisowany 61.900 zł

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

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

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

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

 23.900 złQ	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

13.900 złQ	 MINI ONE 1.4 E, rok prod. 2009 

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

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

Prezencja zawodników już w lutym

AZS UJD

Tenisistki Bebetto  
wróciły do gry

Mistrzostwa w Spale

CKS Budowlani z 23 medalami

Tegoroczna prezentacja biało-
-zielonej ekipy już 26 lutego. 
Będzie się jednak różnić od po-
przednich, ponieważ ze względu 
na sytuacje epidemiologiczną w 
kraju, zaplanowano formę online. 
Transmisja z tego wydarzenia 
rozpocznie się o godzinie 18:50. 

- Ze względu na ograniczenia pande-
miczne impreza przeprowadzona zo-
stanie w formie transmisji online za 
pośrednictwem telewizji internetowej 
SABMARtv, udostępnionej na profilu 

naszego klubu na portalu Facebook 
oraz na naszym kanale na platformie 
YouTube. Wszystko w zgodzie z obo-
wiązującym reżimem sanitarnym. Co 
warte podkreślenia, jeszcze żaden z 
klubów żużlowych w naszym kraju nie 
zaprezentował swojego zespołu w 
taki właśnie sposób. Czeka nas zatem 
nie lada wyzwanie, ale jesteśmy prze-
konani, że taka forma prezentacji w 
obecnej sytuacji, choć odrobinę przy-
bliży naszym Kibicom emocje, które 
towarzyszyły nam w poprzednich la-
tach podczas prezentacji organizowa-

nych na Hali Sportowej Częstochowa 
– informuje klub. Wydarzenie ma roz-
począć się o godzinie 18:50. Popro-
wadzi je znany i lubiany duet: Tomasz 
Lorek – Ireneusz Bieleninik. Podczas 
transmisji dodatkowo klub zapla-
nował spotkania live chat z wybra-
nymi zawodnikami, podczas których 
kibice będą mogli zadawać pytania 
swoim biało-zielonym idolom. Przypo-
mnijmy, że Eltrox Włókniarz Często-
chowa zainauguruje nadchodzący 
sezon PGE Ekstraligi już 3 kwietnia na 
torze w Lublinie. 

Umowa podpisana

Oskar Polis „gościem”  
we Włókniarzu
Eltrox Włókniarz Częstochowa 
poinformował, że w nadcho-
dzącym sezonie 2021 w 
charakterze gościa biało-zie-
lonego zespołu będzie 
występował Oskar Polis. 

- Choć jest naszym wychowankiem, 
to dziś piszemy o nim w charakterze 
gościa. Oskar Polis, bo o nim mowa, 
związał się z Eltrox Włókniarzem 
Częstochowa umową, która pozwoli 
mu w zbliżającym się sezonie star-
tować w biało-zielonych barwach 
właśnie na zasadzie “gościa” - infor-
muje klub. Kibice Włókniarza z pew-
nością dobrze wspominają Oskara, 
który w 2017 roku zdobył z Włók-
niarzem złoty medal w rozgrywkach 
o Drużynowe Mistrzostwo Polski Ju-
niorów. W zeszłym sezonie Polis był 
najlepszym polskim żużlowcem w 2. 

Lidze Żużlowej. - Dobre wyniki na-
szego wychowanka, rozwijająca się 
współpraca z OK Bedmet Kolejarza 
Opole, i co najważniejsze, chęć sa-
mego zawodnika, pozwoliły na 
osiągnięcie dzisiejszego porozu-
mienia – dodaje klub. Wcześniej 
Włókniarz poinformował o tym, że 
oba kluby podpisały umowę part-
nerską, która ma pozwolić ośrodkom 
na zacieśnienie współpracy. - Jednym 
z najważniejszych punktów omawia-
nego porozumienia jest oczywiście 
współpraca na płaszczyźnie spor-
towej, dzięki której nasi młodzie-
żowcy: Mateusz Świdnicki 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 treningo-
wych – czytamy w specjalnym komu-
nikacie.

W pierwszym ekstraklasowym spo-
tkaniu zawodniczki Bebetto AZS 
UJD wygrały na własnym obiekcie z 
GOSRIT Energa Mar-Buk ZRB Lu-
zino. Drugi zwycięski mecz na 
wyjeździe z JKTS Jastrzębie-Zdrój 
przyniósł częstochowskim zawod-
niczkom pozycję lidera. Niestety 
ostatnie spotkanie Akademiczki 
przegrały na własnym obiekcie z 
KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. 

Pierwszy w tym roku mecz w eks-
traklasie tenisistki stołowe Bebetto 
AZS UJD Częstochowa rozegrały w 
piątek 5 lutego, pokonując na wła-
snym obiekcie 3:0 GOSRIT Energa 
Mar-Buk ZRB Luzino. Częstocho-
wianki grały w osłabieniu, ponieważ 
jedna z zawodniczek – Sandra Wabik 
otrzymała pozytywny test na korona-
wirusa i przebywała na kwaran-
tannie. Zastąpiła ją trenerka Joanna 
Narkiewicz. - W pierwszej grze li-
derka częstochowskiego zespołu 
Tetiana Bilenko pokonała 3:0 Nuriya 
Zhaludok. Najwięcej emocji dostar-
czył drugi pojedynek Roksany Za-
łomskiej z Mają Miklaszewskią 
Reprezentantka AZS UJD wygrała w 
czterech setach.  W trzecim spo-
tkaniu była dwukrotna mistrzyni 
Polski Joanna Narkiewicz w tym 
samym stosunku ograła z Magdę 
Płotkę – poinformował klub. W nie-
dzielę 7 lutego częstochowskie teni-

sistki zwyciężyły ponownie. Pokonały 
na wyjeździe 3:0 JKTS Jastrzębie-
-Zdrój, obejmując prowadzenie w ta-
beli. -W pierwszym grze Roksana 
Załomska wygrała w czterech setach 
z Julią Bartoszek. W drugim poje-
dynku Tetiana Bilenko pokonała bez 
żadnych problemów 3:0 Angelikę 
Janik. W trzeciej grze grająca tre-
nerka Joanna Narkiewicz ograła 
Agatę Paszek 3:2. Dla 46- letniej za-
wodniczki, która w ostatnich sezo-
nach nie miała okazji do gry na tym 
poziomie rozgrywkowym, była to 
druga wygrana w sezonie – zrelacjo-
nował AZS UJD. W ostatnim meczu 8 
lutego Akademiczki przegrały nie-
stety na własnym obiekcie z KTS 
Enea Siarkopol Tarnobrzeg, spadając 
w tabeli na drugie miejsce. -Tetiana 
Bilenko zaczęła od przegranej z byłą 
mistrzynią Europy – Rumunką Eliza-
betą Samarą. Po pierwszym zaciętym 
pojedynku skończyły się emocje. W 
częstochowskim zespole nastąpiła 
jedna zmiana Julia Szemiel zastąpiła 
przy stole trenerce Joannie Narkie-
wicz i chorą Sandrą Wabik. W tym 
spotkaniu grająca w 2 lidze nasza za-
wodniczka  zadebiutowała w ekstra-
klasie.  Przegrała 0:3 z grającą  
defensywnie – Białorusinką Viktoria 
Pavlovich. W trzecim pojedynku Rok-
sana Załomska uległa w czterech se-
tach  Julii Ślązak – podsumował klub. 

W kategorii seniorów 
złoty medal zdobył Rafał 
Formicki na dystansie 2000 
m z czasem 5:45,39 min, z 
kolei srebro w tym samym 
biegu wywalczył Karol Gra-
bowski z czasem 5:47,08 
min. W kategorii kobiet na 
tym samym dystansie 2. 
miejsce zajęła Sylwia Ślęzak 
z czasem 6:20,39 min. Złoty 
medal w biegu na 800 m 
wywalczył również Oliwier 
Mutwil z wynikiem 1:52,04, 
ustanawiając tym samym 
nowy rekord życiowy.

W kategorii U-20 Michał 
Piątek zwyciężył na dy-
stansie 2000 m, osiągając 
wynik 5:32,28 min. Poprawił 
przy okazji rekord życiowy o 
ponad 20 sekund. Srebrny 
medal, również na 2000 m 
wywalczyła z kolei Ewa 
Bambynek, pokonując ten 
dystans w 7:14,77 min. Na 
dystansie 1500 m srebro 
wywalczył Piotr Kasprzak – 
4:22,99 min, a w biegu na 60 
ppł również 2. miejsce zajęła 
Anna Cyrulińska – 11,30 
sek. - W tej kategorii wie-
kowej medale zdobyli rów-
nież: srebrne Magdalena 
Weżgowiec w chodzie spor-
towym na dystansie 2000 m 
-11,51,05, Amelia Płusa 
wzwyż – 140 cm. Brązowe: 

Nina Muszyńska na 400 m – 
62,00 sek, Konrad Simiński 
800 m – 1:59,08 min. oraz 
Kacper Jóźwiak w trójskoku 
– 12,68 m. W najmłodszej 
kategorii wiekowej, która 
rywalizowała w Spale (U-
18) medale dla CKS zdobyli: 
złote: Małgorzata Pała-
sińska w pchnięciu kulą – 
10,71 m oraz Radosław 
Bartłomiejczyk w biegu na 
dystansie 600 m – 1:28,12 
min. Srebrne: Maja Jundził 
w skoku w dal – 5,02 m oraz 
również srebrny w trój-
skoku – 10,75 m. Barbara 
Całus wzwyż – 150 cm, oraz 
Sebastian Rachwalik w 
pchnięciu kulą – 12,39 m. 
Natomiast brązowe medale 
wywalczyli: Anna Lizińska w 
biegu na 1000 m – 3:09,19 
min, Oliwia Kurpios w cho-
dzie sportowym 2000 m – 
11:49,08 min oraz Radosław 
Porada w biegu na 2000 m – 
6:09,54 min – poinformował 
klub. W dniach 12-14 lutego 
lekkoatleci wystartują w Mi-
strzostwach Polski U-18 i 
U-20. Z kolei tydzień później 
odbędą się Mistrzostwa 
Polski Seniorów. Oba wyda-
rzenia będą miały miejsce w 
Toruniu.

 ■ Paulina Nogaj

Blisko 500 zawodników wzięło udział w Halowych Mi-
strzostwach Województwa Śląskiego w Lekkiej Atletyce, 
które odbyły się w ostatnią niedzielę stycznia w Spale. 
Rozgrywki obejmowały trzy kategorie wiekowe: se-
niorów, U-20 i U-18. CKS Budowlani Częstochowa 
wywalczyli łącznie 23 medale – 5 złotych, 10 srebrnych i 
7 brązowych.
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