
Tegoroczna Wielkanoc ponow-
nie będzie nietypowa. Konfe-
rencja Episkopatu Polski (KEP) 
wysłała już zalecenia bisku-
pom, jakie zasady trzeba sto-
sować podczas uroczystości w 
kościołach. Jest w nich mowa 
między innymi o  pominąć ob-
rzęd obmycia nóg, a także re-
zygnacji z całowania krzyża 
oraz tradycyjnych procesji.

W zeszłym roku watykańska Kon-
gregacja do spraw Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów wydała 
dekret dotyczący celebracji Wiel-
kiego Tygodnia. Obowiązuje on 

również w tym roku. W związku z 
nim Konferencja Episkopatu Pol-
ski wysłała do biskupów konkret-
ne zalecenia. Jest w nich mowa 
między innymi o tym, że podczas 
liturgii w Wielki Czwartek należy 
pominąć obrzęd obmycia nóg. Z 
kolei w Wielki Piątek biskup diece-
zjalny powinien zadbać o ustano-
wienie szczególnej intencji za cho-
rych, zmarłych i znajdujących się 
w sytuacji zagubienia. Poza tym 
powinno się zrezygnować z po-
wszechnego całowania krzyża 
przez wiernych i duchownych. W 
Wielką Sobotę, podczas Wigilii 
Paschalnej należy zapalić świecę i 
przejść do Orędzia Wielkanocne-
go, pomijając tradycyjne rozpala-
nie ogniska i procesję.W obcho-
dach Wielkiego Tygodnia sugeru-

je się ułatwienie i uprzywilejowa-
nie medialnych relacji z uroczy-
stości pod przewodnictwem bi-
skupa, zachęcając wiernych, któ-
rzy nie mogą udać się do swojego 
kościoła, do śledzenia uroczysto-
ści diecezjalnych jako znaku jed-
ności. Wyrazy „pobożności ludo-
wej i procesji, które wzbogacają 
dni Wielkiego Tygodnia i Triduum 
Paschalne” po decyzji biskupa 
diecezjalnego mogą zostać prze-
niesione na inne dni. Przesłana 
przez Konferencję Episkopatu 
Polski informacja to jedynie zale-
cenia. Wszystkie decyzje dotyczą-
ce Wielkiego Tygodnia będą jed-
nak należeć do biskupa danej die-
cezji.
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Od marca próg dochodowy dotyczący tzw. 500 plus dla osób 
niesamodzielnych zwiększył się i wynosi 1772,08 zł brutto. 
Zmiana ta nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie 
muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć tylko 
jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność 
do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy 
pozwala na uzyskanie świadczenia.
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15-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala po wypadku, do któ-
rego doszło  w Truskolasach na ulicy Częstochowskiej. Ze wstęp-
nych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że nastolatka prze-
chodziła przez jezdnię poza terenem zabudowanym.
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Raków Częstochowa świętuje stulecie swojego istnienia. 
Okrągły jubileusz klub uczcił specjalną wystawą i wizuali-
zacją na placu Biegańskiego.
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Dobra wiadomość

Likwidacja Spółki PKS 
Częstochowa cofnięta

Częstochowa

Urząd Celny zostanie 
przeniesiony  
na ul. Koksową

Po półtora roku walki Spółka 
PKS Częstochowa przestała 
być w likwidacji. – Będziemy 
mogli nadal państwu codzien-
nie służyć w drodze do pracy, 
szkoły oraz innych celach, któ-
re wymagają bezpiecznego 
poruszania się autobusem – 
informuje PKS Częstochowa.
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Urząd Celny w Częstochowie od 1 sierpnia 2021 roku zmieni 
swoją dotychczasową siedzibę przy ul. Legionów na nową 

przy ul. Koksowej. Powodem ma być przede 
wszystkim zły stan techniczny budynku. Przed-
siębiorcy, głównie ci prowadzący swoją działal-
ność przy Urzędzie Celnym, są zaskoczeni tą de-
cyzją i starają się jej przeciwdziałać.
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Przy tej okazji przypominamy, że od soboty, 27 
marca będą obowiązywać nowe zasady bezpie-
czeństwa. Obejmą one również okres przedświą-
teczny i świąteczny. Zgodnie z nimi wprowadzono 
nowe limity w sklepach, ale również w kościołach. 
Rządzący apelują również o to, aby Wielkanoc spę-
dzać z domownikami i unikać spotkać w większym 
gronie. Co jeszcze znalazło się w nowych przepi-
sach bezpieczeństwa?

 OHandel
 ■ Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budow-
lane o powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną za-
mknięte.

 ■ Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – po-
zostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów 
spożywczych, aptek i drogerii, salonów praso-
wych, księgarni.

 ■ Oprócz tego w placówkach handlowych na targu 
lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:

 ■ 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
 ■ 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

 OKult religijny
Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie 

obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie 
musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje 
obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywa-
nie 1,5 m odległości od innych osób.

 OSalony fryzjerskie 
 i kosmetyczne

Od 27 marca zakaz działalności obejmie także sa-
lony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Pol-
sce.

 OŻłobki i przedszkola  
tylko dla medyków

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, 
zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem 
będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowni-
ków medycznych i służb porządkowych (m.in. żoł-
nierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z do-
datkowego zasiłku opiekuńczego.

 OSport – tylko zawodowy
Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona 
wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarze-
nia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

 OPraca zdalna  
– wszędzie tam,  
gdzie możesz

W całym kraju zalecana jest także praca on-line – 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obo-
wiązują:

 ■ Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół pod-
stawowych, szkół ponadpodstawowych, słucha-
cze placówek kształcenia ustawicznego oraz cen-
trów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

 ■ Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjąt-
kiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla 
medyków, kierowców wykonujących transport 
drogowy czy żołnierzy – katalog wszystkich wy-
jątków znajduje się w rozporządzeniu).

 ■ Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, 
muzea i galerie sztuki.

 ■ Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, klu-
by fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny  
i solaria.

AKTUALNOŚCI

Ze smutkiem żegnamy Kolegę

ADAMA MILLERA
zasłużonego działacza i zawodnika AZS-u Częstochowa

Wyrazy współczucia dla Rodziny
Klub Seniora AZS Częstochowa

Nowe zalecenia

Wielkanoc 
w dobie pandemii

Dobra wiadomość

Likwidacja Spółki 
PKS Częstochowa 
cofnięta

15-latka w ciężkim stanie

Przechodziła przez jezdnię 
poza terenem zabudowanym

Piłka nożna

Raków świętuje 
stulecie istnienia
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Aby symbolicznie uczcić okrągłą 
rocznicę, w centralnym punkcie 
miasta pojawiła się specjalna kon-
strukcja, zawierająca informacje na 

temat historii częstochowskiego 
klubu. Wystawie towarzyszy też ilu-
minacja herbu, którą można zoba-
czyć na elewacji ratusza miejskiego 
- codziennie w godzinach 18-22  
(w sobotę i niedzielę: 18-23).

cd. ze str. 1

O cofnięciu decyzji o likwidacji 
spółki, PKS Częstochowa poinfor-
mowała na swoim profilu na Fa-
cebooku. – Z radością i dumą in-
formujemy, że z dniem 
18.03.2021 r. likwidacja Spółki zo-
stała cofnięta przez Walne Zgro-
madzenie Spółki – PKS S.A. Jeste-
śmy jedną z nielicznych firm w 
Polsce, która wypracowała wa-
runki dla takiej decyzji – przeka-
zują władze firmy.

Spółka PKS Częstochowa prze-
bywała w stanie likwidacji od paź-
dziernika 2019 roku.  Było to wy-
nikiem bardzo trudnej sytuacji fi-
nansowej, której nie poprawiła 
decyzja o wycięciu nierentow-
nych kursów. Częstochowski PKS 

próbował ratować się również 
sprzedażą gruntów i obiektów 
dworca autobusowego, począt-
kowo wycenionych na 18 mln zło-
tych. Ostatecznie transakcja do-
szła do skutku po interwencji po-
sła Szymona Giżyńskiego i nieru-
chomość kupiły PKP za 12,5 mln 
złotych. Dzięki temu PKS miała 
środki na spłatę długów. Jednak 
w wyniku stanu likwidacji firma w 
2020 roku mocno zrestrukturyzo-
wała się i znacznie zredukowała 
liczbę zatrudnionych pracowników. 
Osoby zwolnione nie były objęte 
ochroną przed wypowiedzeniem 
lub rozwiązaniem umowy o pracę, 
ponieważ regulacje takie nie są sto-
sowane w przypadku ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji firmy.

 ■ Oliwia Rybiałek

cd. ze str. 1

Do zdarzenia doszło w środę 
(24.03.) o godzinie 21:00, na dro-
dze wojewódzkiej, w miejscowo-
ści Truskolasy. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów z drogówki 
wynika, że kierujący chevroletem 
typu SUV, 24-letni mężczyzna je-
chał w kierunku miejscowości 
Wręczyca Wielka. Na wysokości 
skrzyżowania z ulicą Długą, potrą-
cił pieszą, która przechodziła 
przez jezdnię z lewej strony na 
prawą. Do wypadku doszło poza 
terenem zabudowanym. Po-
krzywdzona, mieszkanka gminy 
Wręczyca Wielka, z ciężkimi obra-
żeniami ciała została zabrana do 
częstochowskiego szpitala. Kieru-
jący samochodem, mieszkaniec 

tej samej gminy, w chwili zdarze-
nia był trzeźwy.

Na miejscu wypadku pracowali 
policjanci z kłobuckiej drogówki 
wraz z technikiem kryminalistyki. 
Samochód, który brał udział w 
zdarzeniu został zabezpieczony 
do dalszych czynności proceso-
wych.

Kłobuccy śledczy ustalają teraz 
dokładny przebieg zdarzenia.

Pamiętajmy, że każdy uczestnik 
ruchu drogowego powinien sto-
sować się do zasady ograniczone-
go zaufania. Szczególnie pieszy, 
który jest najbardziej narażony na 
niebezpieczeństwo, przechodząc 
przez jezdnię powinien zachować 
szczególną ostrożność i upewnić 
się czy jest dobrze widziany przez 
pozostałych uczestników ruchu.
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MGS

Martwa 
natura  
w fotografii

Częstochowa

Urząd Celny zostanie 
przeniesiony na ul. Koksową
cd. ze str. 1

Od 1 sierpnia Urząd Celny 
w  Częstochowie zostanie prze-
niesiony z  ul. Legionów na ul. 
Koksową. Tę decyzję Izba Admini-
stracji Skarbowej w  Katowicach 
tłumaczy złym stanem pomiesz-
czeń biurowych, infrastruktury 
zewnętrznej oraz teleinforma-
tycznej, których zmiana nie na-
stąpiła pomimo prowadzonych 
w tej sprawie interwencji. Ponad-
to obecność straganów owoco-
wo-warzywnych w  pobliżu urzę-
du ma utrudniać czynności kon-
troli celnej.

Jednak przeciwnicy decyzji 
o  zmianie lokalizacji Urzędu Cel-
nego w  Częstochowie wskazują 
na to, że obecna siedziba znajdu-
je się w lepszym położeniu – przy 
drodze dwupasmowej i  wkrótce 
mającym powstać rondzie turbi-
nowym, które będzie się znajdo-
wać na skrzyżowaniu ulic Legio-
nów i  Żużlowej. Natomiast do-
jazd do nowej siedziby ma być 
znacznie trudniejszy – głównie ze 
względu na obecną tam jednopa-
smówkę oraz znaczne oddalenie 
od DK1.

Natomiast Izba Administracji 

Skarbowej w  Katowicach zwraca 
uwagę na nowoczesną strukturę, 
którą zapewnia oferent w nowej 
lokalizacji. – Warto podkreślić, iż 
obsługa zgłoszeń celnych realizo-
wana jest przy wykorzystaniu 
systemów elektronicznych przez 
właściwe Centrum Urzędowego 
Dokonywania Odpraw – mówi 
nadkom. Grażyna Kmiecik, eks-
pert Służby Celno-Skarbowej, Re-
ferat Obsługi Klienta i Komunika-
cji Zewnętrznej. – Przedstawiciele 
w  sprawach celnych są posiada-
czami niemal wszystkich dostęp-
nych pozwoleń celnych, umożli-
wiających korzystanie przez im-
porterów i eksporterów z tak sze-
rokiego katalogu ułatwień, że 
umiejscowienie oddziału celnego 
w  odległości 1,3 km od dotych-
czasowej lokalizacji jego działania 
nie ma większego znaczenia – do-
daje.

Ze względu na kontrowersje 
związane z  sytuacją, PKS Giełda 
sp. z o.o., która wynajmuje budy-
nek Urzędowi Celnemu, zorgani-
zowała spotkanie w  tej sprawie 
w  swojej siedzibie. Zrobiła to 
głównie na prośbę przedsiębior-
ców, którzy zostali zaskoczeni de-
cyzją o przenosinach, a ich siedzi-

by znajdują się w pobliżu urzędu 
i  ich funkcjonowanie jest od te-
go uzależnione. Na spotkaniu 
pojawili się m.in. Piotr Grzybow-
ski – wiceprezydent Częstocho-
wy, poseł Andrzej Szewiński, 
przedstawiciele senatora Woj-
ciecha Koniecznego, posłów Iza-
beli Leszczyny i  Zdzisława Wol-
nego oraz przedstawiciele zanie-
pokojonych agencji celnych. Na 
spotkaniu nie pojawił się jednak 
nikt z  ramienia Urzędu Celnego 
w Częstochowie.

Finalnie spółka PKS Giełda 
oferowała nawet urzędowi obni-
żenie kosztów wynajmu o  poło-
wę oraz zainwestowanie w  bu-
dynek przy ul. Legionów. Jednak 
możliwe, że kwestia przenosin 
została już przesądzona. – Zmia-
na siedziby została zaplanowana 
na koniec lipca 2021 roku. Odby-
ło się już kilka spotkań z władza-
mi miasta oraz przedsiębiorca-
mi. Podmioty uczestniczące 
w  łańcuchu międzynarodowego 
obrotu towarowego będą miały 
czas na przygotowanie się do 
zmian – podkreśla Grażyna 
Kmiecik.

 ■ Oliwia Rybiałek

Kolejna zbiórka 
dla irańskiego 
kierowcy. 
Dzięki niej 
będzie mógł wrócić 
do pracy

Miejska Galeria Sztuki zaprasza 
profesjonalistów i pasjonatów 
do udziału w kolejnej edycji kon-
kursu fotograficznego Międzyna-
rodowy Salon „Martwa natura 
w fotografii”.

Pierwsza edycja odbyła się w 2003 ro-
ku. Od tego czasu Międzynarodowy Sa-
lon „Martwa natura w fotografii” pokazu-
je znany w sztuce motyw martwej natu-
ry, jednocześnie stara się dociec, w którą 
stronę zmierza ten nurt współczesnej fo-
tografii.

Funkcję komisarza 9. Salonu przyjął 
fotografik Sławomir Jodłowski. Po raz 
piąty Salon objęty jest patronatem Mię-
dzynarodowej Federacji Sztuki Fotogra-
ficznej FIAP, od początku Salonowi patro-
nuje Fotoklub RP.

Zapraszając fotografików – profesjo-
nalistów i pasjonatów do zmierzenia się 
z  tematem, który wciąż daje ogromne 
możliwości: kompozycyjne i  interpreta-
cyjne, organizatorzy oczekują zdjęć od-
zwierciedlających kreatywność i  styl sa-
mych fotografów.

Regulamin konkursu oraz kartę zgło-
szenia można znaleźć na stronie interne-
towej Miejskiej Galerii Sztuki. Termin 
nadsyłania prac upływa 10 lipca.

Irański kierowca, Fardin Kazemi, o którym słyszała 
niemal cała Polska, przez ostatnie 14 miesięcy żył 
z oszczędności, ponieważ nie miał możliwości zara-
biania. Dlatego ruszyła kolejna zbiórka pieniędzy, 
aby mężczyzna mógł wrócić do pracy.

Historia Fardina Kazemiego poruszyła mieszkańców na-
szego kraju w grudniu 2019 roku, kiedy jego ciężarówka z do-
stawą rodzynek uległa awarii na trasie w okolicy Koziegłów. 
Polacy natychmiast przyszli z pomocą i zebrali pieniądze na 
zakup nowego pojazdu, którym kierowca wrócił do Iranu 
w  lutym 2020 roku. Jednak tam ciężarówka utknęła w urzę-
dzie celnym na rok. W tym czasie Fardin Kazemi nie mógł za-
rabiać.

Pojazd zakupiony ze zbiórki Polaków, irański kierowca ode-
brał z rąk urzędników 14 marca 2021 roku, a teraz musi ze-
brać środki, aby wyruszyć znowu w trasę po Europie. Organi-
zatorzy kolejnej już zrzutki informują, że Fardin Kazemi po-
trzebuje pieniędzy m.in. na wizy, karnet TIR czy paliwo, ponie-
waż obecnie pokrycie tych kosztów jest dla mężczyzny zupeł-
nie nieosiągalne.

 ■ Oliwia Rybiałek

Dla niesamodzielnych

Zmiany w 500 plus

cd. ze str. 1

Osoby niezdolne do samodziel-
nej egzystencji mogą składać 
wnioski o  tzw. 500 plus dla osób 
niesamodzielnych już od wrze-
śnia 2019 r.  W województwie ślą-
skim do końca ubiegłego roku we 
zarejestrowano ponad 57,5 tys. 
wniosków o  to świadczenie. 
W  częstochowskim Oddziale ZUS 
zarejestrowano ponad 10 tys. 
wniosków, z  czego 6,3 tys. doty-
czyło kobiet. 

W całej Polsce wszystkie organy 
emerytalno-rentowe przyjęły 931 
083 wniosków o  świadczenie 500 
plus dla osób niesamodzielnych, 
w tym 645 237 wniosków do ZUS.  

Świadczenie uzupełniające dla 
osób niezdolnych do samodziel-
nej egzystencji jest adresowane 
do osób, które ukończyły 18 lat, 
mieszkają na terytorium Polski 
i  są niezdolne do samodzielnej 
egzystencji. Prawo do świadcze-
nia 500 plus dla niesamodziel-
nych zależy również od łącznej 
wysokości przysługujących świad-
czeń pieniężnych finansowanych 
ze środków publicznych, chodzi 
m.in. o emerytury, renty wypłaca-
ne przez ZUS, KRUS i inne organy, 
a  także świadczenia z  pomocy 
społecznej, takie jak zasiłki stałe, 
czy dodatek mieszkaniowy.

Od 1 marca 2021 r. próg docho-
dowy dla świadczenia 500+ dla 
osób niesamodzielnych zwiększył 
i wynosi 1772,08 zł brutto.

- Przy badaniu wysokości świad-
czeń decydujących o  przyznaniu 
i  kwocie świadczenia uzupełniają-
cego nie są wliczane dodatki 
i  świadczenia wypłacane na pod-
stawie przepisów szczególnych, 
m.in. dodatek i zasiłek pielęgnacyj-
ny, dodatek dla sieroty zupełnej, 
dodatek kombatancki czy też ry-
czałt energetyczny. Nie są wliczane 
także świadczenia o  charakterze 
jednorazowym, np. zasiłki socjalne 
lub zasiłek pogrzebowy. Do docho-
du nie jest wliczana również renta 
rodzinna przyznana po zmarłym 
rodzicu osobom, które stały się cał-
kowicie niezdolne do pracy przed 
ukończeniem 16. roku życia lub 
w  czasie nauki w  szkole przed 
ukończeniem 25. roku życia - wy-
jaśnia Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa śląskiego.

Nie zawsze 500 zł

Należy pamiętać o  tym, że nie 
zawsze świadczenie uzupełniają-
ce będzie przysługiwało w  wyso-

kości 500 zł.  Świadczenie w  peł-
nej kwocie, czyli 500 zł będzie wy-
płacane tylko wtedy, gdy suma 
świadczeń ze środków publicz-
nych nie przekroczy 1272,08 zł 
brutto. Przy wypłacie świadczenia 
obowiązuje zasada złotówka za 
złotówkę, przy czym świadczenie 
uzupełniające nie może być wyż-
sze niż 500 zł. Zgodnie z tą zasadą 
jeżeli suma obecnie pobieranych 
świadczeń wynosi np. 1300 zł, to 
świadczenie uzupełniające jest 
przyznawane w kwocie 472,08 zł. 
Świadczenie może być przyznane 
nawet w  kwocie kilku złotych, je-
żeli dana osoba osiąga dochód 
bliski 1772,08 zł brutto.

Konieczny wniosek

Aby otrzymać świadczenie uzu-
pełniające, należy przede wszyst-
kim złożyć wniosek – formularz 
ESUN. Może to zrobić sam zainte-
resowany lub jego przedstawiciel 
ustawowy, pełnomocnik bądź 
opiekun faktyczny. Formularz 
wniosku i  druk zaświadczenia 
o  stanie zdrowia można pobrać 
ze strony internetowej www.zus.
pl, jest on dostępny także w każ-
dej placówce ZUS.

Do wniosku należy dołączyć 
orzeczenie o  niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji, chyba że 
jest ono w  posiadaniu ZUS. Oso-
by, które nie posiadają takiego 
orzeczenia albo upłynął okres, na 
który zostało ono wydane, do 
wniosku powinny dołączyć za-
świadczenie o stanie zdrowia wy-
dane przez lekarza, pod którego 
opieką się znajdują (druk OL- 9) 
oraz – jeśli posiadają – dokumen-
tację medyczną i inne zaświadcze-
nia, które mają znaczenie przy 
orzekaniu o  niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji (np. karta 
leczenia szpitalnego, historia cho-
roby, dokumentacja rehabilitacji 
leczniczej, zawodowej, orzeczenie 
o niepełnosprawności). 

Lekarz orzecznik ZUS na podsta-
wie złożonej dokumentacji me-
dycznej i  zaświadczenia o  stanie 
zdrowia oceni czy jest potrzeba 
wzywania na badanie. Może wy-
dać orzeczenie bez bezpośrednie-
go badania, gdy dokumentacja 
dołączona do wniosku jest wy-
starczająca.

Więcej informacji na temat 
świadczenia uzupełniającego dla 
osób niezdolnych do samodziel-
nej egzystencji można znaleźć na 
stronie internetowej ZUS.
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Konkurs

Które marzanny 
były najpiękniejsze?

Bezpieczeństwo w miejscu zatrudnie-
nia, zapobieganie wypadkom oraz dba-
łość o zdrowie pracowników i podwy-
konawców to filary zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy w strategii 
CEMEX Polska. Aby wzmocnić i podkre-
ślić znaczenie tych aspektów w prowa-
dzonej działalności, firma wdrożyła No-
wą Strategię Zdrowia CEMEX.

Od wiosny 2020 roku CEMEX podejmuje nie-
zbędne środki, aby zminimalizować ryzyko infekcji 
na terenie zakładów związane z  pandemią CO-
VID-19 oraz aby jak najlepiej chronić pracowników 
przed jej negatywnymi skutkami. W  tym celu 
wprowadzono dodatkowe protokoły i  procedury 
w zakładach firmy na całym świecie umożliwiające 
adaptację pracowników do nowych warunków 
pracy. Procedury BHP zostały rozszerzone o nowe 
wytyczne bezpieczeństwa oraz o działania promu-
jące zdrowie w ramach kampanii „Zachowania Ra-
tujące Życie”. W 2021 roku zasady bezpieczeństwa 
zostały rozszerzone o zalecenia dotyczące zacho-
wania dobrego samopoczucia i zdrowia psychicz-
nego pracowników w trakcie pandemii.

CEMEX realizuje  inicjatywy w obszarze edukacji 
o zdrowiu i profilaktyce oraz bezpieczeństwie i hi-
gieny pracy, dzięki czemu pracownicy oraz podwy-
konawcy firmy mogą czuć się bezpieczni nie tylko 
w miejscu zatrudnienia, ale i poza nim.

Projekty firmy w  zakresie edukacji o  zdrowiu 
psychicznym pracowników obejmujące szkolenia, 

webinary oraz materiały promocyjne wpisują 
się w Nową Strategię Zdrowia CEMEX, która po-
zwala w sposób wieloaspektowy zadbać o zdro-
wie pracowników. – Bezpieczeństwo i  Zdrowie 
pracowników są jednymi z  naszych głównych 
priorytetów, dlatego przygotowaliśmy komplek-
sową ofertę benefitów, w tym opieki medycznej 
oraz  szkoleń, która pozwoli nam zadbać o do-
bre samopoczucie, zdrowie i  bezpieczeństwo 
naszych pracowników. Dzięki sześciu filarom 
Nowej Strategii Zdrowia CEMEX, dostarczamy  
narzędzia pozwalające poprawić takie aspekty, 
jak: zdrowie zawodowe, opieka medyczna, ak-
tywność fizyczna, zdrowa żywność i dieta, kultu-
ra i rozrywka oraz zdrowie psychiczne – podkre-
śla Iwona Wojtasik, Dyrektor Zarządzania Ludź-
mi i Organizacją w CEMEX Polska.

Nowa Strategia Zdrowia CEMEX ma na celu 
zwiększenie znaczenia ZDROWIA pracowników 
CEMEX zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. 
Strategia została skierowana do czterech grup 
pracowników, dzieląc ich ze względu na zajmowa-
ne stanowisko i rodzaj obowiązków. Grupy te to: 
pracownik mobilny (sprzedaży), operacyjny, biuro-
wy oraz przełożony. – Każda z ofert skierowanych 
do konkretnych osób kładzie nacisk na inne ele-
menty zdrowotne, szczególnie ważne na zajmo-
wanym stanowisku. Pragniemy zwiększyć wśród 
naszych pracowników świadomość i wagę dbało-
ści o  swoje zdrowie, by mogli wykonywać swoje 
obowiązki w  sposób bezpieczny oraz by cieszyli 
się pełnią sił – dodaje Tomasz Skibiński, Dyrektor 
BHP w CEMEX Polska, Czechy i Niemcy.

Nowo wdrożona Strategia Zdrowia CEMEX to 
kolejne narzędzie do realizowania działań z zakre-
su bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach 
należących do firmy. Jest również wyrazem troski 
i zaangażowania CEMEX w zapobieganie ewentu-
alnym niebezpiecznym zdarzeniom i  dążenia do 
osiągnięcia celu zero wypadków przy pracy.

Poznaliśmy wyniki kolejnej edycji trady-
cyjnego konkursu organizowanego przez 
Muzeum Częstochowskiego. W jego ra-
mach najmłodsi mieszkańcy naszego 
miasta tworzyli marzanny.

W  tym roku konkurs przebiegał w  nieco innej 
formie niż zazwyczaj. Nie było więc tradycyjnych 
zabaw na placu Biegańskiego, ani śpiewów, któ-
rych celem jest przepędzenie zimy. Nie zmieniło 
się jednak to, że najmłodsi przygotowywali ma-
rzanny. Które z nich były najpiękniejsze?

 ONagrody główne otrzymały:

 ■ Miejskie Przedszkole nr 11 w Częstochowie, 
Grupa III

 ■ Miejskie Przedszkole nr 40 w Częstochowie, 
Grupa: PSZCZÓŁKI

 ■ Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego 
w Częstochowie, Grupa: 6-LATKI

 OPonadto wyróżniono:

 ■ Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. 
Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie, Gru-
pa III P

 ■ Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie, 
Grupa: JAGÓDKI

 ■ Szkołę Podstawową nr 52 im. Małego Po-

wstańca w Częstochowie, KLASA 3B
 ■ Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie
 ■ Szkołę Podstawową nr 36 im. Polskich Olimpij-

czyków w Częstochowie, ŚWIETLICA SZKOLNA
 ■ Miejskie Przedszkole nr 10 w Częstochowie, 

Grupa SOWY
 ■ Przedszkole Specjalne nr 24
 ■ Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” 

w Częstochowie
 ■ Przedszkole Niepubliczne „Czerwony Kaptu-

rek” w Częstochowie, Grupa: 6-LATKI
 ■ Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwi-

gi w Częstochowie, I KLASA

Podczas oceny pod uwagę brane były ogólne 
wrażenie artystyczne, nawiązanie do tradycji ludo-
wych, pomysłowość, staranność i  samodzielność 
wykonania. Sprawdzano także, czy prace wykonane 
były z surowców naturalnych, biodegradowalnych.

Konkurs skierowany był do grup zorganizowa-
nych - przedszkolnych, klas 1-3 szkół podstawo-
wych oraz do świetlic środowiskowych.

 Jego celem – oprócz wyboru wybór najpiękniejszej 
marzanny - było przybliżenie kultury regionalnej 
i zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy, zainte-
resowanie kulturą ludową; rozwój talentów arty-
stycznych oraz pobudzanie wyobraźni, kreatywno-
ści, a także kształtowanie umiejętności pracy w gru-
pach i odpowiedzialności za wspólne działania.

Zagraniczna rywalizacja

Wielcy Polacy
 na Kresach
W organizowanym przez czę-
stochowskie V LO im. A. Mic-
kiewicza konkursie ,,Wielcy 
Polacy na Kresach” trzeba by-
ło stworzyć film bądź multi-
medialną prezentację. Kon-
kurs wykraczał swoim zasię-
giem poza granice Polski – był 
otwarty także dla  szkół polo-
nijnych współpracujących ze 
Stowarzyszeniem ,,Wspólnota 
Polska”.

Konkurs odbył się w dwóch katego-
riach wiekowych – dla uczennic 
i uczniów od 13 do 15 lat (junior) oraz 
od 16 do 20 lat (senior). Ich zadaniem 
było wykonanie prezentacji multime-
dialnej lub autorskiego filmu przybliża-
jącego postacie wybitnych, zasłużo-
nych Polek i Polaków na Kresach oraz 
miejsca z nimi związane.

W młodszej kategorii wzięło udział 
19 uczestników z 7 szkół; w starszej –  
25 z 8 szkół. Nadesłano łącznie 6 fil-
mów i  38 prezentacji. Do konkursu 
przystąpili także wychowankowie 
szkół polskich i polonijnych współpra-
cujących ze Stowarzyszeniem „Wspól-
nota Polska”.

Wszystkie prace miały charakter 
paradokumentów z bogatym przesła-
niem, świadcząc o  zaangażowaniu 
i  dociekliwości badawczej młodzieży 
w  odkrywaniu często zapomnianych 
sylwetek wybitnych Polek i  Polaków 
związanych biografią z Kresami. Filmy 
imponowały dojrzałością ujęcia tema-
tu, pomysłowością i wrażliwością ar-
tystyczną. Prezentacje multimedialne 
z  kolei cechowała rzetelność i  mery-
toryczne przygotowanie ich autorek 
i autorów. A oto wyniki:

Kategoria ,,senior”
Za prezentacje nagrodzeni zostali:

 ● I miejsce: Patrycja Boś – Liceum 
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 
w Ropczycach

 ● II miejsce: Katarzyna Żuromska –  
Gimnazjum im. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Wilnie

 ● III miejsce: Martyna Pinkosz – I LO 
im. J. Słowackiego w Częstochowie 
oraz Daria Trepke – Zespół Szkół 
Technicznych im. Jana Pawła II 
w Częstochowie

Wyróżnienia:

 ● Ołeksandr Tretiak – Kulturalno-
-Oświatowe Centrum im. K. Maku-
szyńskiego w Stryju (Ukraina)

 ● Jessica Lis – Zespół Szkół Technicznych 
im. Jana Pawła II w Częstochowie

 ● Dominika Krawczyk – VIII LO Sa-
morządowe w Częstochowie

 ● Edyta Kowalik – I LO im. J. Słowac-
kiego w Częstochowie

 ● Oliwia Renik –  I LO im. J. Słowac-
kiego w Częstochowie

 ● Anastazja Jermolińska – Centrum 
Języka Polskiego ,,Tylko Polski” 
w Mińsku

 ● Nikola Radłowska – VIII LO Samo-
rządowe w Częstochowie

Za filmy nagrodzono:

 ● I miejsce: Marcin Szewczyk – VII LO 
im. M. Kopernika w Częstochowie

 ● II miejsce: Aneta Mateiu – V LO im. 
A. Mickiewicza w Częstochowie

 ● III miejsce: Maciej Łętek – Liceum 
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 
w Ropczycach

 ● Wyróżnienie: Natalia Morawska, V 
LO im. A. Mickiewicza w Często-
chowie

Kategoria ,,junior”
Za prezentacje nagrodzono:

 ● I miejsce: Andrzej Baranowski – 
Szkoła Podstawowa w Łochowie

 ● II miejsce: Bartosz Ptaszyński –  
Szkoła Podstawowa nr 380 im. Ja-
na Pawła II w Warszawie

 ● III miejsce: Marija Jundo – Gimna-
zjum im. Jana Śniadeckiego w So-
lecznikach (Litwa) oraz Eryk Rzewu-
ski –  Szkoła Podstawowa nr 380 
im. Jana Pawła II w Warszawie

Wyróżnienia:

 ● Jakub Chudziej –  Szkoła Podstawo-
wa nr 380 im. Jana Pawła II w War-
szawie

 ● Krystian Piskowski – Szkoła Pod-
stawowa nr 380 im. Jana Pawła II 
w Warszawie

 ● Julia Sobczyk –  Szkoła Podstawo-
wa im. St. Polakowskiego w Strzy-
żowicach

Za film nagrodzono:

• I miejsce: Dominik Mockus –  Gim-
nazjum im. Jana Śniadeckiego 
w Solecznikach (Litwa)

• II miejsce: Adam Lament –  Szkoła 
Podstawowa w Łochowie

Filmy stworzone przez następujące 
uczestniczki i  uczestników konkursu 
można zobaczyć w serwisie YouTube 
- Aneta Mateiu , Natalia Morawska , 
Maciej Łętek, Adam Lament, Marcin 
Szewczyk oraz Dominik Mockus.

Wysiłki młodzieży oceniało jury 
w składzie: Małgorzata Witek – dyrek-
tor V LO im. Adama Mickiewicza 
(przewodnicząca), Rafał Piotrowski  
– prezes częstochowskiego oddziału 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
dr hab. Jerzy Piwowarski – wykładow-
ca Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
i artysta fotografik, Arkadiusz Hampel 
– operator filmowy, Jarosław Sobkowski 
– nauczyciel filmoznawstwa w  V LO 
oraz nauczycielki Dorota Magacz, 
Iwona Karlak, Beata Wołowiec  
– wszystkie z liceum ,,Mickiewicza”.

Konkurs został zorganizowany pod 
honorowym patronatem prezydenta 
Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczy-
ka oraz prezesa Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Dariusza Bonisławskiego.  

CEMEX w trosce o zdrowie 
pracowników wdrożył  
Nową Strategię Zdrowia
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W formie online

Filharmonia 
zaprasza  
na koncerty Michał Rot

Młody pianista 
z Częstochowy  
z szansą 
na Fryderyka

Film o częstochowianinie

Opowieść o miłości

„Sztuka Fugi” oraz „7 
ostatnich słów Chrystusa 
na Krzyżu” to najbliższe 
koncerty, na które zapra-
sza Filharmonia Często-
chowska. Będziemy mogli 
ich wysłuchać w zaciszu 
własnego domu. 

W piątek, 26 marca o godz. 
19.00 na kanale YouTube 
Filharmonii  rozpocznie się
„Sztuka Fugi”.

 
Die Kunst der Fuge BWV 1080 

to ostatnie dzieło w dorobku naj-
wybitniejszego kompozytora 
epoki baroku, jednego z najważ-
niejszych twórców muzycznych 
wszech czasów, Johanna Seba-
stiana Bacha.

Składa się z dziewiętnastu czę-
ści (fug i kanonów) nazwanych 
przez kompozytora Kontrapunk-
tami. W wykonaniu 11-osobowe-
go składu muzyków orkiestry Fil-
harmonii Częstochowskiej: 
Agnieszka Łuksza-Wypiór – 
skrzypce, Karolina Korelus – 
skrzypce, Malwina Kęsicka – al-
tówka, dyrektor Adam Klocek – 
wiolonczela, Jan Kołacki – kontra-
bas, Anna Zmarzły – flet, Woj-
ciech Pompka – obój, Jan Wi-
śniowski – fagot, Sławomir Kryś – 
trąbka, Filip Kołaczyk – puzon, 
Ireneusz Duster – tuba - usłyszy-
my wybór z tego wielowarstwo-
wego i niejednolitego dzieła.

Dzieła, które od momentu 
swego powstania wzbudzało 
kontrowersje, począwszy od sa-
mego tytułu, przez brak wska-
zówki na jaki instrument lub ze-
spół instrumentów zbiór jest 
przeznaczony po układ cyklu, 
którego sam Johann Sebastian 
Bach już nie zdołał nadzorować i 
zaakceptować w całości.

Negatywne przyjęcie było tak-
że spowodowane strukturą dzie-
ła: całość była oparta na jednym 
temacie, w jednej tonacji.

Kunst der Fuge, zawierająca 
wszystkie cechy sztuki absolutnej 
długo nie była zrozumiana ani 
doceniona. Dziś dzieło nosi mia-
no mistrzowskiego i niewielu ar-
tystów decyduje się na jego wy-
konanie.

Wokół kompozycji zrodziła się 
też legenda związaną z finałową 
fugą, w której kompozytor wyko-
rzystał swój muzyczny podpis, 
czyli czterodźwiękowy motyw wy-
korzystujący następstwo dźwię-
ków b, a, c i h, które układają się 
w nazwisko rodziny Bachów. Je-
den z synów Bacha dopisał w 
partyturze dzieła, że to właśnie w 
miejscu, gdzie pojawia się ten 
motyw, kompozytor zmarł, nie 
dokończywszy dzieła.

Z kolei w piątek 2 kwietnia 
o godz. 19.00  na tym samym
kanale usłyszmy koncert
pasyjny „Siedem ostatnich
słów Chrystusa na Krzyżu” 
op. 51 Josepha Haydna.

 
To kompozycja, której historia 

powstania zaczyna się w 1786 ro-
ku w andaluzyjskim Kadyksie na 
krańcach Hiszpanii. Tamtejszy 
duchowny, Don José Sáenz de 
Santa María, zwraca się do Hayd-
na z propozycją napisania utwo-
ru instrumentalnego. Kompozy-
cja miała w Wielki Piątek towarzy-
szyć rozważaniom ewangelicz-
nych scen śmierci Chrystusa. Po-
mysł nie był nowy – siedem ostat-
nich wypowiedzi Jezusa umiera-
jącego na Krzyżu było już wtedy 
częstym tematem homilii i roz-
ważań teologicznych, ale także 
muzycznych opracowań.

Z trudnym, bo niezwykle emo-
cjonalnym materiałem mierzyli 
się wcześniej Schütz, Pergolesi 
czy Graupner, jednak opracowa-
nie Haydna wyróżnia się na ich 
tle. Austriacki kompozytor stwo-
rzył dzieło niekonwencjonalne, 
głównie za sprawą niespotykanej 
do tej pory rozpiętości tonalnej.

Interesującym zabiegiem było 
też zrezygnowanie z wydawałoby 
najbardziej pasującej do tematyki, 
formy oratoryjnej. Haydn podej-
muje wyzwanie opisania krótkich, 
ale bardzo plastycznych scen tyl-
ko za pomocą muzyki instrumen-
talnej – słowne komentarze poja-
wiają się jedynie pomiędzy czę-
ściami. Kompozytor – wówczas 
uznany już na całym świecie jako 
wybitny – potwierdził nową kom-
pozycją swoje niezwykłe umiejęt-
ności orkiestracyjne. Utwór stał 
się niezwykle popularny i często 
był opracowywany samodzielnie 
przez dyrygentów na różne ze-
społy wykonawcze.

Haydn wiedząc o tym „wła-
snym życiu” partytury i niejedno-
krotnie przyjmując z uznaniem 
powstałe transkrypcje (był obec-
ny na wykonaniu „Siedmiu słów” 
w wersji chóralnej) z czasem sam 
przygotował kilka opracowań. 
Jednym z najbardziej popular-
nych i tym, które usłyszymy w wy-
konaniu częstochowskich filhar-
moników, jest opracowanie na 
kwartet smyczkowy. Oszczęd-
ność instrumentarium nie ujmu-
je jednak nic barwnej i plastycz-
nej narracji oryginału. Kompozy-
tor w sugestywny sposób oddaje 
atmosferę bólu, strachu i rozpa-
czy, przenosząc słuchacza w cen-
trum niezwykłych wydarzeń to-
warzyszących ostatnim chwilom 
życia Chrystusa. Koncert nagrany 
został w Kościele Rektorackim 
pw. Najświętszego Imienia Maryi 
w Częstochowie.

Młody pianista z Częstocho-
wy – Michał Rot - już drugi 
rok z rzędu otrzymał nomi-
nację do najważniejszej pol-
skiej nagrody muzycznej – 
Fryderyka. Kategoria: ,,al-
bum roku – muzyka kame-
ralna”.

W tym roku uznanie Akademii 
Fonograficznej zdobyła płyta „Pa-
derewski, Koczalski, Szymanow-
ski Songs”, którą Michał Rot na-
grał wraz ze śpiewakiem opero-
wym Stanisławem Kiernerem 
(bas-baryton). Muzycy pracują ze 
sobą od 2010 roku. Owocem tej 
współpracy są kolejne projekty 
muzyczne i płyty – w tym ta, któ-
ra uzyskała tegoroczną nomina-
cję. Album zawiera pieśni autor-
stwa Ignacego Jana Paderewskie-
go, Raula Koczalskiego i Karola 

Szymanowskiego do wierszy, któ-
re stworzyli Catulle Mendes, Ra-
iner Maria Rilke oraz Dymitr Da-
wydow.  

Michał Rot jest uznanym piani-
stą młodego pokolenia oraz lau-
reatem krajowych i międzynaro-
dowych konkursów muzycznych. 
Aktywnie koncertuje w  Polsce i 
za granicą. Jego specjalnością jest 
szeroko pojęta kameralistyka. 
Współtworzy m.in. duet kameral-
ny z wiolonczelistą Wojciechem 
Fudalą oraz duet z mezzosopra-
nistką Joanną Rot. Ma już na kon-
cie 6 płyt. Jest dwukrotnym sty-
pendystą Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Prezy-
denta Miasta Częstochowy.

Fryderyki to nagrody przyzna-
wane od 1995 roku przez polskie 
środowisko muzyczne za najważ-

niejsze osiągnięcia na rynku fo-
nograficznym w Polsce. To jedy-
na nagroda obejmująca tak sze-
rokie spektrum gatunków – w 
tym muzykę poważną i jazz. Lau-
reatki i laureaci wyłaniani są 
przez grono składające się z po-
nad 1500 muzyków, autorów, 
kompozytorów, producentów 
muzycznych, dziennikarzy i 
przedstawicieli branży fonogra-
ficznej, zrzeszonych w Akademii 
Fonograficznej. To właśnie oni 
każdego roku nominują i nagra-
dzają artystów i twórców w dro-
dze tajnego, dwuetapowego gło-
sowania internetowego.

Mimo swoich licznych zajęć ja-
ko instrumentalisty, Michał Rot 
powraca do Częstochowy regu-
larnie, mieszkając na stałe we 
Wrocławiu.

Niebawem w naszym mie-
ście będzie miała miejsce 
premiera filmu o Bogdanie 
Jastrzębskim, częstochowia-
ninie, odznaczonym meda-
lem „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata” i uratowa-
nej przez niego Krystynie 
Geisler.

„Opowieść o miłości” to doku-
ment. Bazuje na rozmowie z Bog-
danem Jastrzębskim, którą prze-
prowadził z nim, reżyser i scena-
rzysta Rafał Bryll. Opowiada o mi-
łości dwojga młodych ludzi, która 
była silniejsza niż wojna. Bohater 
filmu ratuje z obozu pracy Krysty-
nę Geisler, która po wojnie, w 1951 
r. została jego żoną. Oprócz boga-
tych archiwaliów dokument ilu-
strowany jest animowanymi, arty-
stycznymi sekwencjami, tworzony-
mi specjalnie do filmu przez Łuka-

sza Rusinka.
 Za uratowanie Krystyny, a wcze-

śniej jej ojca Arnolda, Bogdan Ja-
strzębski i jego matka zostali uho-
norowani medalami „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata”. 

 
Bogdan Jastrzębski był dla 

Częstochowy postacią bardzo waż-
ną. Pochodził z rodziny znanych 
ogrodników gospodarujących na 
Zawadach (dziś dzielnica Tysiącle-
cie). Był jednym z pierwszych stu-
dentów utworzonej w 1945 r. w 
Częstochowie Wyższej Szkoły Ad-
ministracyjno-Handlowej, współ-
organizował stowarzyszenie Brat-
niej Pomocy i AZS oraz często-
chowski oddział Związku Ogrodni-
czego w Polsce. Po 1989 r. znalazł 
się wśród osób odtwarzających 
niezależny samorząd, był wice-
przewodniczącym Rady Miasta 
Częstochowy I i II kadencji. Był 
członkiem Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej, oprócz 
Medalu ,,Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata” otrzymał również 
m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Po-
lonia Restituta. Zmarł 25 grudnia 
2019 roku, miał 95 lat.

 
Rafał Bryll jest reżyserem i 

montażystą filmowym. Specjalizu-
je się w filmie dokumentalnym 
(m.in. serie „Tajemnice Państwa 
Podziemnego” i „Grupa D, Depar-
tament IV, Ofiary morderstw PRL”). 
W 2019 r. zrealizował swój debiut 
fabularny – „Pewnego razu w 
ogródkach działkowych” - który bę-
dzie miał premierę w tym roku.

 
„Opowieść o miłości” finan-

sowana jest ze środków prywat-
nych reżysera i rodziny Bogdana 
Jastrzębskiego. Premiera filmu od-
będzie się niebawem w Częstocho-
wie.
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Katowiccy policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości samocho-
dowej zatrzymali mężczyznę, który 
kradł samochody wypożyczone wcze-
śniej na minuty. Podejrzanemu 
przedstawiono zarzuty włamania i kra-
dzieży pojazdów, kradzieży 
radioodtwarzaczy samochodowych i 
paliwa. Grozi mu za to kara do 10 lat 
więzienia.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości samochodowej z katowic-
kiej komendy zatrzymali 23-letniego męż-
czyznę, podejrzanego o kradzieże pojaz-
dów z wypożyczali samochodów na minu-
ty. Przestępczy proceder polegał na tym, że 
mężczyzna najpierw wypożyczał taki samo-
chód, demontował urządzenie GPS, a na-
stępnie fałszował sygnał w aplikacji, który 
informował wypożyczalnię, że samochód 
został zwrócony. Mając w posiadaniu orygi-
nalny klucz, mężczyzna dalej użytkował po-
jazdy. W ten sposób ukradł dwa auta, a z 

kolejnych dwóch wymontował radioodtwa-
rzacze. Ukradł również paliwo z samocho-
dów o wartości 3600 zł. Mężczyzna został 
zatrzymany przez katowickich policjantów, 
kiedy jechał skradzionym pojazdem na uli-
cy Konduktorskiej. Wcześniej był już karany 
m.in. za posiadanie narkotyków. Tym ra-
zem również policjanci zabezpieczyli przy 
zatrzymanym środki odurzające. Badanie 
wskazało, że była to amfetamina. Mężczy-
zna został osadzony w policyjnym areszcie. 
Na czas trwającego postępowania został 
objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara 
do 10 lat więzienia.

Tragedia na drodze. 
Nie żyje nastolatek

Kradł wypożyczane samochody

Miał blisko cztery promile alkoholu

Na drodze krajowej nr 88 zginął 17-letni mieszkaniec Gliwic. Do tragicznego zda-
rzenia doszło na prostym odcinku drogi, w miejscu niedozwolonym dla ruchu 
pieszych. Pieszy wbiegł na jezdnię wprost przed nadjeżdżający samochód.

Kierujący fiatem bravo – mieszkaniec Częstochowy – jechał od strony Byto-
mia. W pewnym momencie uderzył w pieszego, który na wysokości ul. Woj-
ciecha wbiegł na jezdnię wprost przed maskę. Mimo wysiłków ratownikom 
nie udało się uratować życia młodego człowieka. Na miejsce przybyły 
wszystkie służby, policyjna ekipa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. 
Oględziny i badanie miejsca zdarzenia trwały kilka godzin. Wszczęte w spra-
wie śledztwo wyjaśni przyczyny i okoliczności tragedii.

Policjanci z żywieckiej drogówki co-
dziennie dbają o bezpieczeństwo na 
drogach. Kontrolują, sprawdzają, ale też 
pouczają i tłumaczą, że za bezpieczeń-
stwo odpowiada każdy z nas. Niestety, 
pomimo licznych akcji i działań nadal 
zdarzają się kierowcy, którzy ignorując 
przepisy narażają zarówno siebie, jak i in-
nych użytkowników dróg. Tak było, kiedy 
to policjanci zatrzymali 40-letniego 
mieszkańca powiatu żywieckiego, a wynik 
badania jego trzeźwości zadziwił samych 
mundurowych...

Policjanci z żywieckiej drogówki pełnili 
służbę w Ciścu na ulicy Prymasa Wyszyń-
skiego. W pewnym momencie zauważyli 
seata, który niebezpiecznie zjechał na po-
bocze. Gdy policjanci zbliżyli się do samo-
chodu, kierowca seata gwałtownie ruszył, 
jednak nie uciekł daleko bowiem mundu-
rowi szybko go zatrzymali. Za kierownicą 
siedział 40-letni mieszkaniec powiatu ży-
wieckiego. Policjanci sprawdzili stan jego 
trzeźwości i wynik zadziwił samych mundu-
rowych. Skala wskazywała blisko 4 promile 
alkoholu. Za popełnione przestępstwo gro-
zi mu kara nawet 2 lat więzienia, utrata 
prawa jazdy oraz wysoka grzywna.

2,5-letni chłopiec wychylał się 
przez balkon na VI piętrze

Zaatakował starszego mężczyznę

Odpowiedzą za handel ludźmi 
i czerpanie korzyści majątkowych 
z prostytucji

Katowiccy policjanci i strażacy interweniowali w sprawie 2,5-letniego chłopca, który 
pod nieobecność rodziców wychylał się przez balkon mieszkania znajdującego się na 
VI pietrze. Ze względu na zagrożenie zdrowia a nawet życia chłopca, strażacy siłowo 
weszli do mieszkania. Na szczęście malcowi nic się nie stało.

Dyżurny katowickiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące małego chłopca, który wy-
chylał się przez balkon mieszkania znajdującego się na VI piętrze. Interwencję zgłaszała 
kobieta, która na osiedlu Tysiąclecia zauważyła płaczącego na balkonie chłopca. Zadzwo-
niła na numer 112 i wołała do chłopca, aby wszedł do domu. Na miejsce natychmiast zo-
stali skierowani policjanci, a także strażacy. Pomimo pukania do mieszkania nikt nie 
otworzył drzwi. Ze względu na zagrożenie zdrowia, a nawet życia chłopca, strażacy siłowo 
weszli do mieszkania. Okazało się, że chłopiec jest w nim zupełnie sam. Na miejsce zosta-
ła wezwana również karetka pogotowia z lekarzem, który przebadał chłopca. Na szczęście 
zapłakanemu 2,5-latkowi nic się nie stało. Jak ustalili policjanci, ojciec malca w tym czasie 
był w pracy, a matka, wykorzystując popołudniową drzemkę syna, postanowiła zrobić za-
kupy w centrum handlowym. Nie przewidziała tego, że syn tak szybko się obudzi. To jed-
nak nie koniec tej sprawy. Zgodnie z artykułem 160 kodeksu karnego — kto naraża czło-
wieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek 
opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.

Kilka najbliższych lat za kratkami może 
spędzić 30-latek podejrzany o pobicie. 
Mężczyzna zaatakował 75-letniego miesz-
kańca Bytomia. Sprawca już usłyszał 
zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo 
aresztowany.

Oficer dyżurny bytomskiej komendy  po-
wiadomiony, że na ul. Sikorskiego został 
pobity mężczyzna. Zaalarmowani policjan-
ci natychmiast udali się pod wskazany ad-
res. Na miejscu zastali napastnika oraz po-
bitego seniora. 30-letni agresor został za-

trzymany, natomiast pobitemu 75-latkowi 
policjanci udzielili pierwszej pomocy. We-
zwani na miejsce ratownicy medyczni za-
brali pokrzywdzonego do szpitala, gdzie 
został przekazany pod opiekę lekarzy. Z 
ustaleń śledczych wynika, że pomiędzy 
30-latkiem a pokrzywdzonym doszło do 
ustnej sprzeczki. W jej trakcie bytomianin 
zaatakował mężczyznę i dotkliwie go pobił. 
Napastnik trafił do policyjnego aresztu. 
Śledczy już przedstawili mu zarzuty. Decy-
zją sądu został tymczasowo aresztowany. 
W więzieniu może spędzić najbliższe 5 lat.

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu 
skierowała do sądu akt oskarżenia 
przeciwko 32 i 38-letnim mężczy-
znom, którym zarzucono popełnie-
nie zbrodni handlu ludźmi i czerpa-
nie korzyści z prostytucji. Oskarże-
ni zostali zatrzymani w 2020 roku 
przez policjantów z katowickiej ko-
mendy wojewódzkiej zajmujący się 
zwalczaniem handlu ludźmi. Młod-
szy z nich wykorzystał trudne po-
łożenie życiowe 18-latki i zwerbo-
wał ją do uprawiania prostytucji, 
a następnie obaj mężczyźni zara-
biali na tym przestępczym proce-
derze, traktując kobietę jak „żywy 
towar”.

Ustalenia śledztwa

Do zdarzenia doszło w 2015 roku, kiedy 
18-letnia wówczas kobieta, znajdując się 
w skrajnie ciężkiej sytuacji życiowej i ma-
terialnej, poszukiwała pracy. Poprzez zna-
jomą trafiła na 32-letniego mieszkańca 
Bytomia, który pod pozorem zatrudnie-
nia jej w lokalu gastronomicznym, umówił 
ją na spotkanie z 38-latkiem. Kiedy kobie-
ta przyszła na rozmowę w sprawie pracy, 
mężczyźni zabrali ją do mieszkania na te-
renie Katowic, w  którym miała siedzibę 
nieformalna agencja towarzyska i praco-
wały prostytutki. Dopiero wtedy nastolat-
ka zorientowała się, na czym tak napraw-
dę miała polegać jej praca.

W okresie od marca do sierpnia 2015 ro-
ku pokrzywdzona pod nadzorem 38-latka 
świadczyła usługi seksualne w wynajętym 
przez niego lokalu mieszkalnym. Co pe-
wien czas mężczyzna zmieniał jej miejsce 
pobytu i przewoził do kolejnych mieszkań 
na terenie Katowic, Sosnowca i Cieszyna, 
w  których organizował jej spotkania 
z klientami.

W sierpniu 2015 roku pokrzywdzona po-
stanowiła porzucić pracę i uciec od sute-
nera. W celu zorganizowania ucieczki na-
wiązała kontakt z 32-latkiem, który wyko-
rzystując jej położenie, złożył jej ofertę 

pracy w  charakterze prostytutki na tery-
torium Wielkiej Brytanii. Obiecał, że jedy-
nie pod tym warunkiem obroni ją przed 
ewentualną zemstą ze strony 38-latka, 
a  dodatkowo zorganizuje jej transport 
i  pomoże wynająć pierwsze mieszkanie. 
Zaręczył też, że od tego momentu kobie-
ta będzie mogła sama decydować 
o  świadczeniu pracy i  ewentualnym po-
wrocie do kraju. Obawiając się represji ze 
strony 38-latka kobieta wyraziła zgodę na 
proponowaną jej pracę.

W latach 2015 – 2017 pokrzywdzona by-
ła wykorzystywana do uprawiania prosty-
tucji na terenie Wielkiej Brytanii, a później 
Niemiec. Wbrew zapewnieniom podejrza-
nego nie mogła jednak sama decydować 
o warunkach pracy bowiem 32-latek zmu-
szał ją do świadczenia usług seksualnych 
z coraz większą ilością klientów, stosując 
wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną. 
Mężczyzna czerpał korzyści majątkowe 
z  nierządu uprawianego przez pokrzyw-
dzoną, ponieważ zabierał jej całość zaro-
bionych przez nią pieniędzy.

Dopiero w  połowie 2017 roku kobiecie 
udało się wrócić do Polski, kiedy niemiec-
ka policja zainteresowała się działalno-
ścią przestępczą podejrzanego.

Tymczasowe aresztowanie
i ustawowe zagrożenie karą

Na wniosek prokuratora sąd zastosował 
wobec 38-letniego mężczyzny środek za-
pobiegawczy w  postaci tymczasowego 
aresztowania. Drugi z  podejrzanych zo-
stał wydany do Polski na podstawie Euro-
pejskiego Nakazu Aresztowania i obecnie 
przebywa w jednym ze śląskich zakładów 
karnych, gdzie odbywa karę pozbawienia 
wolności za przestępstwo handlu ludźmi.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Godzina dla Ziemi to akcja stworzona 
przez światową organizację WWF, 
działającą na rzecz ochrony środowi-
ska. Godzina dla Ziemi odbywa się 
nieprzerwanie od 2007 roku i przypa-
da zawsze w ostatnią sobotę marca. 
Polega ona na wyłączeniu świateł 
oraz innych urządzeń elektrycznych i 
ma skłaniać do refleksji nad zmianami 
klimatu.

Godzina dla Ziemi to akcja, której pomy-
słodawcami byli członkowie WWF (World 
Wide Fund for Nature). Organizacja ta po-
wstała 11 września 1961 roku z inicjatywy 
dyrektora generalnego UNESCO – Sir Julia-
na Huxley`a, który podczas podróży do 
Afryki zaobserwował, że zniszczenie środo-
wiska oraz nieograniczone polowania mo-
gą doprowadzić do wymarcia wyjątkowej 
fauny tego kontynentu. Idea założenia 
międzynarodowej organizacji dla ochrony 
przyrody przyjęła się, a  pierwsza siedziba 
organizacji została utworzona w Szwajca-

rii. Przez lata do fundacji zaczęły dołączać 
różne kraje na świecie. Polski oddział WWF 
powstał w latach 90. i niemal od razu swo-
ją działalnością przyczynił się do powsta-
nia Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Akcja Godzina dla Ziemi, podczas której 
namawia się ludzi, aby na godzinę zgasili 
światła, pierwszy raz odbyła się  2007 roku 
w Sidney. Rok później wzięło w niej udział 
już 370 miast na całym świecie, w tym War-
szawa i Poznań. Godzina dla Ziemi prze-
prowadzona w 2010 roku została ogłoszo-
na przez WWF największą akcją dla środo-
wiska w historii. Wzięło w niej bowiem 
udział już około 4,5 tysiąca miast ze 128 
państw. Zgasły wtedy światła m.in. na Wie-
ży Eiffla w Paryżu, w Operze w Sydney czy 
londyńskim Pałacu Buckingham. Wyłączo-
no również oświetlenie Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie. I choć akcja Godzina 
dla Ziemi ma w zasadzie symboliczny wy-
miar, to jednak na te 60 minut łączy ludzi 
w trosce o środowisko naturalne.

 ■ Oliwia Rybiałek

Słynna akcja organizacji WWF, polegająca na gaszeniu 
świateł, w tym roku odbędzie się w sobotę 27 marca 
pod hasłem Godzina dla Bałtyku. Start o godzinie 20.30. 
Przy tej okazji organizatorzy zachęcają do czynnego 
włączania się w ratowanie Morza Bałtyckiego.

Tegoroczna Godzina dla Ziemi przeprowadzana od 14 lat przez fun-
dację WWF odbywa się pod hasłem #GodzinaDlaBałtyku. Organizato-
rzy jak co roku zachęcają do gaszenia świateł i wyłączania urządzeń 
elektrycznych na całe 60 minut – tym razem w sobotę  
27 marca o godzinie 20.30. Jednak na tym nie koniec. Tegoroczna edy-
cja bogata jest w różne inne działania, mające na celu ocalenie Morza 
Bałtyckiego.

WWF zwraca uwagę na pięć podstawowych obszarów, w ramach których 
Morze Bałtyckie wymaga wsparcia. Pierwszym problemem są tzw. sieci wid-
mo, czyli porzucone narzędzia połowowe, w które zaplątują się zwierzęta i 
zazwyczaj umierają w wyniku uduszenia. Kolejną kwestią jest brak zrówno-
ważonego rybołówstwa, co może spowodować całkowite zniknięcie niektó-
rych gatunków ryb bałtyckich, w tym dorsza. Trzecim istotnym problemem 
jest eutrofizacja, czyli przeżyźnienie środowiska morskiego, powodujące za-
kwity sinic, które częstokroć uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Inną poru-
szaną kwestię stanowi zwiększenie obszarów ochrony środowiska morskie-
go, która w ramach Morza Bałtyckiego jest nadal niewystarczająca. Ostatni 
punkt, na który zwraca uwagę polski oddział WWF, to pomoc ssakom mor-
skim, zmagającymi się na co dzień z wieloma zagrożeniami, głównie ze stro-
ny człowieka. Statystki mówią w tej kwestii same za siebie – w XX wieku stra-
ciliśmy około 70% populacji foki szarej.

To właśnie opisując tych pięć problemów, członkowie organizacji WWF 
stworzyli petycję w sprawie ekosystemu Morza Bałtyckiego, która zostanie 
skierowana do premiera RP Mateusza Morawieckiego. Do jej podpisania za-
chęcają słowami „Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy”. Można to zrobić do so-
boty 27 marca. O akcji Godzina dla Bałtyku informuje również spot dostęp-
ny na stronie internetowej WWF i platformie YouTube, w którym występuje 
Hubert Urbański, a w tle słychać utwór „Już nie ma dzikich plaż”. Do ratowa-
nia Bałtyku można również włączyć się, adoptując fokę lub morświna, a tak-
że udostępniając na Facebooku czy Instagramie swoje sentymentalne zdję-
cie z pobytu nad polskim morzem z hasztagiem #godzinadlabałtyku oraz 
oznaczeniem @wwfpolska.

 ■ Oliwia Rybiałek

Tegoroczna edycja 
Godziny dla Ziemi 

poświęcona 
Morzu Bałtyckiemu

Godzina dla Ziemi  
– skąd wzięła się akcja?
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Szczepienia

Kolejne roczniki 
dopiero 
po świętach

LOT

Na Ukrainę 
tylko z testem

W ciągu najbliższych dni

Baza łóżek covidowych 
wzrośnie do ponad 38 tys.

Lider pod względem zakażeń

Dynamika zachorowań 
na Śląsku 
będzie wymagała 
specjalnych rozwiązań

- W najbliższych dniach nie 
planujemy uruchamiania re-
jestracji kolejnych roczni-
ków do szczepień. W tej 
chwili mogą się rejestrować 
wszystkie osoby powyżej 
60. roku życia. W czwartek 
(25.03.) została też urucho-
miona powtórna, uzupeł-
niająca rejestracja dla osób 
powyżej 70. roku życia - po-
wiedział w czwartek szef 
KPRM Michał Dworczyk.

W  czwartkowej rozmowie z  Ra-
diem Wrocław Dworczyk przypo-
mniał, że wszystkie osoby powyżej 
60. roku życia mogą teraz rejestro-
wać się w  Polsce na szczepienia 
przeciwko COVID-19. - Przez naj-

bliższe dni nie chcemy uruchamiać 
dalszych zapisów; chcemy, by wszy-
scy Polacy powyżej 60. roku życia 
mogli się spokojnie zarejestrować, 
by punkty szczepień mogły pousta-
lać terminy - powiedział szef KPRM.

Dworczyk dodał, że dopiero po 
Świętach Wielkanocnych zostaną 
„uruchomione zapisy kolejnych 
grup, czy kolejnych roczników na 
szczepienia”.

Pytany o liczbę osób, które do tej 
pory zrezygnowały ze szczepień, 
Dworczyk powiedział, że ten pro-
blemy występował „w  zeszłym ty-
godniu”. - Były takie punkty, gdzie 
nawet 75 proc. zapisanych osób nie 
przychodziło na terminy szczepie-
nia. Na szczęście wszystko wskazu-
je na to, że był to kłopot krótkotrwa-
ły, który mamy już za sobą - mówił.

- Osoby, które nie mają ne-
gatywnego wyniku testu na 
Covid nie zostaną wpuszczo-
ne na pokład samolotu PLL 
LOT lecącego na Ukrainę - 
informuje spółka. Rzecznik 
przewoźnika Krzysztof 
Moczulski prosi pasażerów, 
by ze względu na sytuację 
pandemiczną zwracali uwa-
gę na warunki wjazdu do 
konkretnego kraju.

- Uczulamy pasażerów, aby ze 
względu na bardzo dynamiczną sy-
tuację epidemiczną w  poszczegól-
nych krajach, zwracali szczególną 
uwagę na warunki wjazdu do miej-
sca, do którego się wybierają - po-
wiedział PAP Moczulski.

Jak informuje LOT, od środy 
wszyscy pasażerowie podróżujący 
na Ukrainę są zobowiązani przed-
stawić negatywny wynik testu PCR 
na Covid-19. Test musi być wykona-
ny na mniej niż 72 godziny przed 
planowaną podróżą. LOT zastrze-
ga, że osoby, które nie posiadają 
negatywnego wyniku nie zostaną 
wpuszczone na pokład samolotu. 
Zasada ta nie dotyczy dzieci do 12. 
roku życia.

Negatywny wynik testu na Co-
vid-19 muszą ze sobą posiadać od 
niedzieli, 21 marca podróżujący na 
terytorium Niemiec. Test należy wy-
konać na 48 h przed przyjazdem; 
czas liczy się od godziny pobrania 
próbki, a nie od otrzymania wyniku. 
Aktualnie wymogi spełniają testy 
PCR, LAMP, TMA oraz tzw. szybkie 
testy antygenowe. Szczepienie 
przeciw Covid-19 lub posiadanie 
przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwal-
nia z  obowiązku wykonania testu. 

Długość trwania kwarantanny oraz 
możliwość zwolnienia różnią się 
w zależności od kraju związkowego. 
Ponadto wjazd do Niemiec należy 
zarejestrować na stronie www.ein-
reiseanmeldung.de

Od poniedziałku, 22 marca Pol-
ska znalazła się na liście krajów wy-
sokiego ryzyka zakażenia Covid-19. 
Wjazd do Czech w  uzasadnionych 
przypadkach możliwy jest tylko 
z  negatywnym testem PCR. Testy 
antygenowe nie są już akceptowa-
ne. Ponadto - jak czytamy na Twit-
terze LOT - wszystkie osoby, które 
w przeciągu ostatnich 14 dni prze-
bywały w kraju wysokiego ryzyka są 
zobowiązane: wypełnić elektronicz-
ny formularz lokalizacyjny; posia-
dać dokument potwierdzający ne-
gatywny wynik testu PCR wykonany 
min. 72 h przed planowanym wylo-
tem; poddać się obowiązkowej 
kwarantannie do czasu wykonania 
drugiego testu po pięciu dniach; 
wyjazdy w  celach turystycznych - 
nie są możliwe.

Także od 22 marca udający się 
z Polski do Szwajcarii są zobowią-
zani wypełnić przed przyjazdem 
elektroniczny formularz rejestra-
cyjny; posiadać negatywny wynik 
testu na Sars-Cov-2; po przyjeź-
dzie do Szwajcarii zgłosić w ciągu 
dwóch dni swój przyjazd odpo-
wiednim władzom lokalnym; od-
być kwarantannę.

Od 15 marca br. obowiązują no-
we obostrzenia na rejsach do Tur-
cji. Oprócz obowiązkowego testu 
PCR wykonanego na 72 h przed wy-
lotem, wszyscy pasażerowie muszą 
wypełnić - Travel Entry Form - na 
stronie register.health.gov.tr.

Informacje o  obostrzeniach 
w danym kraju są na stronie inter-
netowej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych.

- W ciągu najbliższych dni 
baza łóżek covidowych 
wzrośnie do ponad 38 tysię-
cy. Różnica między całą in-
frastrukturą, a zajętymi łóż-
kami jest na poziomie 9 ty-
sięcy, co oznacza średnią 
zajętość łóżek w kraju na 
poziomie mniej więcej 75 
proc. - powiedział w czwar-
tek minister zdrowia Adam 
Niedzielski.

Niedzielski mówił na konferen-
cji prasowej, że leczenie w  stan-
dardowych szpitalach chorób nie 
związanych z Covid-19 jest „przy-
najmniej w  większym zakresie 
dostępne”. - Niemniej na tę chwi-
lę naszym celem jest odtworze-
nie tej bazy łóżek covidowych, 
która była dostępna podczas II fa-
li, a to była wielkość mniej więcej 
40 tys. - powiedział Niedzielski. 
Dodał, że w ciągu najbliższych kil-
ku dni ta baza wzrośnie już do 
ponad 38 tys. - To na tę chwilę za-

bezpiecza sytuację, bo ten bufor, 
który w tej chwili mamy, czyli róż-
nica między całą infrastrukturą,  
a zajętymi łóżkami jest w tej chwi-
li rzędu 9 tys., co oznacza zaję-
tość średnią w kraju mniej więcej  
75 proc. - powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że w szpitalach tym-
czasowych jest blisko 3 tys. łóżek, 
około 350 miejsc respiratoro-
wych. Dodał, że w  sumie działa  
27 szpitali tymczasowych.

- Dynamika zachorowań na 
Śląsku jest bardzo ważnym 
zagadnieniem. Wojewódz-
two to stało się liderem za-
każeń. Będą tam specjalne 
rozwiązania, być może 
transport pacjentów poza 
region - mówił minister 
zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ zwracał uwagę na kon-
ferencji prasowej, że średni po-
ziom zachorowań w  Polsce osią-
gnął już wartość prawie 24,5 tys. 
W  szczytowym momencie II fali 
epidemii - przypomniał - to było 
26 tys., ale - zaznaczył - należy się 
spodziewać, że w  kolejnych co 
najmniej dwóch tygodniach bę-

dziemy obserwowali dalsze wzro-
sty, dalsze zwiększenia liczby za-
chorowań i co za tym idzie hospi-
talizacji.

Niedzielski mówił ponadto, że 
sytuacja w poszczególnych regio-
nach kraju jest zróżnicowana. 
Mamy regiony - wskazywał - gdzie 
sytuacja jest bardzo trudna jak 
w  województwie śląskim, gdzie 
sytuacja z przeciętnej w skali kra-
ju szybko się pogorszyła. - Dyna-
mika zachorowań na Śląsku jest 
bardzo ważnym zagadnieniem 
i  ona doprowadziła do tego, że 
praktycznie w  ciągu ostatnich 
dwóch tygodni województwo ślą-
skie z  pozycji średniej w  Polsce, 
stało się liderem liczby zachoro-
wań w  przeliczeniu na 100 tys. 
mieszkańców. Dlatego też sytu-

acja na Śląsku będzie wymagała 
stosowania specjalnych rozwią-
zań. Być może transportu pacjen-
tów poza region. Nad takimi roz-
wiązaniami obecnie pracujemy - 
powiedział minister.

Szef MZ wskazał, że na drugim 
biegunie jest województwo war-
mińsko-mazurskie, które - mówił 
- jest dobrym przykładem tego, 
jak działają obostrzenia. - To 
pierwszy region w  skali Polski, 
gdzie liczba zachorowań z  takie-
go przeciętnego poziomu, który 
jeszcze 2 tygodnie temu wynosił 
powyżej 900 zachorowań dzien-
nie, spadła poniżej 840. To nie 
jest jeszcze duża zmiana, ale wi-
dać, że jest tam pewnego rodzaju 
przesilenie – powiedział.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u kupię 
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK , 
KOMAR , MZ , motorynka i inne  
tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzy-
wany lub z minimalnym przebiegiem , 
zapomniany zastaly w garazu 
tel. 608 097 274

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 O Wynajmę działkę pod działalność go-
spodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, 
na terenie Częstochowy, mieszkanie 
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, 
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

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

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

 OPole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. Juran-
da 40/44. Tel. 887 627 682

 OGrunty rolne 0,8911 ha w Wysoka 
Lelowska / gmina Żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

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

Działka budowlana  
922 m2 (20x46m)  

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

70 tys. zł.  
Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

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

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

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuch-
nią na I lub II piętrze w centrum 
lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 

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

 OAntyki – francuski komplet 
z 1896 r.: Biblioteczka + komoda 
z marmurowym blatem. Sygnowa-
ny, perfekcyjna renowacja. 
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

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

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

 ODrzwi białe pokojowe, dwie pary:  
wejściowe i harmonijkowe.  
Tel. 501 109 822

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

 OFutrówka skóra (świnia)  
tel. 790 819 855

 OKask ochronny - b.dobry  
- tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 OKopierkę laserową HP 1010  
- tel. 697 272 102

 OKuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 OLaptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) 
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 
+ pilot; telefon komórkowy Samsung 
+ ładowarka; tel. 530 485 377

 OLodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

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

 OLustro łazienkowe – o wym.  

70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

 OMeble w dobrym stanie - szafa, 
regał, szafka, regał nad szafkę, sto-
lik, stolik pod TV, laptop - Często-
chowa Lisiniec, tel. 508 747 290

 OMeble młodzieżowe „norweskie” 
w dobrym stanie. Szafa, regał z 4 
półkami, szafka z 3 szufladami, nad 
szafką z szufladami jest regał z 2 
półkami, biurko nad biurkiem pół-
ka, stolik nocny, stolik pod kompu-
ter. Cz-wa, tel. 508 747 290

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

 OPralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 OPrasowalnica elektryczna   
tel. 34 362 94 27

 OProgramator do pralki typ 770 
nowy – tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon, mp3, 
RDS, AUX, MICTRO COMPO-
NENT SYSTEM typ UX-G3, 
2x25W  tel. 697 272 102

 ORower Cobran Shimano  
- tel. 697 272 102

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

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

 OSkóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

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

 OTV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

 OToaleta kompaktowa. – Używana 
w bdb. stanie, z „Koła”.  
Tel. 501 109 822

 OUmywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 +szafka biała.  
tel. 501 109 822

 OWanna metalowa – używaną w b. 
dobrym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 O  Węgiel ekogroszek luzem i wor-
kowany z dostawą pod podany 
adres na terenie Częstochowy 
i okolic Tel. 601 495 165PRACA

DAM PRACĘ
 OPraca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Ope-
rator produkcji. Więcej informacji: 
663 330 218

 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

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

 OFirma Tacho poszukuje pracowni-
ka do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 OPodejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny 
i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160 

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

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

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

USŁUGI

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

 OPodejmę prac dodatkową; pra-
cownika gospodarczego, ogrody, 
posesje, porzdki itp. Gliwice. tel. 
502 918 616

 OFlash gsm profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz na-
wigacji gps. Częstochowa, al. Wol-
ności 10 (w bramie). 

 OTel. 888 149 969

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

INNE

 OWolny lat 53, bezdzietny, niezale-
zny finasowo pozna panią. Pani 
może posiadać dzieci.  Tel. 660 
006 217

 OSpokojny, bez nałogów, 59-letni, 
bez zobowiązań, pozna bezdziet-
ną kobietę, także starszą, do przy-
jaźni lub na stałe, tel. 531 638 18

 OSprzedam fotel ginekologiczny 
Tel. 609 990 750
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Oznakowanie dróg powinno 
usprawniać ruch pojazdów, 
czynić go bezpieczniejszym 
oraz ułatwiać korzystanie  
z drogi. Z tego też powodu 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad za-
chęca do wzięcia udziału  
w specjalnej ankiecie.

Co sądzą kierowcy? 
Jak oznakowanie dróg krajo-

wych oceniane jest przez sa-
mych kierowców? - Chcemy to 

sprawdzić za pośrednictwem 
badania ankietowego, które wy-
startowało pod koniec lutego. Je-
go uczestnicy mogą wyrazić opi-
nię m.in. na temat liczby znaków 
drogowych na sieci dróg krajo-
wych w Polsce oraz czytelności 
oznakowania eksperymentalne-
go względem rozwiązań obecnie 
obowiązujących – podkreślają 
drogowcy.  

 

Ponad 1,5 tys. uczestników 
badania. Weź udział!

Do tej pory w ankiecie wzięło 
udział ponad 1,5 tys. osób. Do 28 
marca Ty też możesz to zrobić!  
Wystarczy wejść na stronę ankie-
ty i poświęcić ok. 10 minut na jej 
wypełnienie. Wyniki badania bę-
dą wykorzystane przez GDDKiA w 
pracach związanych z oznakowa-
niem dróg krajowych. Przypomi-
namy jednak, że aby elementy 
oznakowania eksperymentalnego 
mogły uzyskać status powszech-
nie obowiązujących, powinny być 
wprowadzone stosownymi roz-
porządzeniami ministra właści-
wego do spraw transportu.  

 
Niemal 200 000 znaków 
pionowych 

Każdy znak, czy to pionowy czy 
poziomy, jest nośnikiem konkret-
nej informacji dla użytkowników 
danej drogi, a jego wykorzystanie 
wynika wprost z projektu organi-
zacji ruchu. 

Znaki pionowe mają przede 
wszystkim wpłynąć na kierowcę 
poprzez nakazywanie mu określo-
nych zachowań (np. nakaz jazdy 
prosto) lub ich zakazywanie (np. 
zakaz zawracania, ograniczenie 
prędkości). Przekazują również in-
formacje o sytuacji na drodze, kie-
runkach, do których można nią 
dojechać i ostrzegają o ewentual-
nych zagrożeniach. Informują tak-
że o urządzeniach i obiektach 
znajdujących się przy drodze oraz 
zabytkach i atrakcjach turystycz-
nych zlokalizowanych w jej pobli-
żu. Znaki kierunku i miejscowości 
mają barwę niebieską na drogach 
klasy A oraz zieloną na pozosta-
łych klasach dróg. 

 Problemem przy stosowaniu się 
do ich zaleceń może być zarówno 
niedostateczna znajomość zna-
ków drogowych przez kierujących 
jak i duże nagromadzenie samych 
znaków. Na drogach krajowych 
znajduje się bowiem ok. 196 700 

znaków pionowych. Na tę liczbę 
składa się 60 tys. znaków infor-
macyjnych (typu D), 53,5 tys. zna-
ków ostrzegawczych (typu A), 32,5 
tys. znaków kierunku i miejsco-
wości (typu E), 26,5 tys. znaków 
zakazu (typu B), 13 tys. znaków 
nakazu (typu C), 9,2 tys. znaków 
uzupełniających (typu F) oraz  
2 tys. tabliczek do znaków drogo-
wych (typu T). Dodatkowo na dro-
gach krajowych znajduje się także 
10,2 tys. tablic znaków zmiennej 
treści i oznakowania punktów po-
boru opłat oraz viaTOLL. 

 
Oznakowanie 
eksperymentalne 

Zwiększenie czytelności i intu-
icyjności oznakowania oraz uczy-
nienie go bardziej nowoczesnym 
było głównym celem wprowadze-
nia oznakowania eksperymental-
nego, które już od siedmiu lat zo-
baczyć można na niektórych od-
cinkach sieci dróg krajowych. 

Znaki funkcjonujące w ramach 
oznakowania eksperymentalne-
go, odbiegające nieco od dotych-
czasowych, mają stanowić ewolu-
cyjną zmianę oznakowania stan-
dardowego, stworzoną w oparciu 
o opinie przesyłane przez użyt-
kowników dróg i analizy GDDKiA.

 ■ Katarzyna Gwara

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

69.900 zł 

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

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

69.900 zł

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

78.900 zł

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

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, I-wł., 
serwisowany

129.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, , 2014, kraj.,  95.900 zł 
BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014,  169.000 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
Citroen C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.,  21.900 zł
Dodge Caliber 2.0 D., rok prod. 2007,  12.000 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj.,  7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000,  2.700 zł
FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001,  2.900 zł
FORD C-MAX 1.6 E + LPG, rok. prod. 2005  10.900 zł
FORD Fiesta 1.25 E, rok prod. 2016,  27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.,  21.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
Hyundai i30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  29.900 zł
JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  

rok prod. 2016,  64.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., serwiso-

wany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010,  23.900 zł
MERCEDES GLC 2.2D, zakup 2016r., kraj., serwisowany, F-VAT  

 129.900 zł 
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003  16.900 ZŁ
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
Opel Meriva 1.4 E, rok prod. 2006, kraj,  7.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 ,  19.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,  

 47.800 zł
SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj. 19.900 zł
Subaru Legacy 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT,  

serwisowany,  71.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.,  7.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014-2016r., gwarancja, I-wł., 

serwisowany 28.900-30.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014,  36.000 zł netto
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005  12.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  63.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  58.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW Tiguan 2012 rok, 1.4E/160 kM,  42.000zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  46.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 19 marca 2021

Weź udział w ankiecie

Jak powinny być 
oznaczane drogi?
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Raków Częstochowa

Mecz 
sparingowy  
z Garbarnią

Mistrzostwa 
Województwa Śląskiego

Biegi Przełajowe  
w Konopiskach

Włókniarz Częstochowa

Mecz inauguracyjny  
w Lublinie

Tauron 1. Liga

Exact Systems Norwid liczy na 
wygraną z Krispolem

Wielki talent w Częstochowie

Szymon Ludwiczak 
dołącza do Włókniarza

W  najbliższą sobotę 27 marca 
Raków Częstochowa rozegra mecz 
sparingowy z  Garbarnią Kraków, 
wykorzystując przerwę w rozgryw-
kach ligowych. Najbliższa kolejka 
PKO Ekstraklasy zostanie roze-
grana dopiero na początku 
kwietnia.

- W nadchodzący weekend oczy ki-
biców zwrócone będą na mecze dru-
żyn narodowych, a  najbliższa kolejka 
PKO Ekstraklasy rozegrana zostanie 
dopiero na początku kwietnia. Dlatego 
sztab szkoleniowy Rakowa zaplanował 
na sobotę sparing z  Garbarnią Kra-
ków. Spotkanie odbędzie się o godzi-
nie 11:15, a  miejsce jego rozegrania 
pozostaje w  trakcie ustalania. Podob-
nie, jak w  przypadku wcześniejszych 
gier kontrolnych, z uwagi na pandemię 
będą one zamknięte dla mediów i kibi-
ców – poinformował klub. Garbarnia 
Kraków to 12. zespół eWinner II ligi, 
prowadzony przez szkoleniowca Łuka-
sza Surmę. W miniony Garbarnia ule-
gła Wigrom Suwałki 0:2, a w nadcho-
dzącej kolejce zespół ten czeka pauza 
z  powodu kwarantanny w  drużynie 
Motoru Lublin. Raków Częstochowa li-
gowe rozgrywki wznowi 3 kwietnia. 
Zmierzy się wtedy ze Stalą Mielec.

Mistrzostwa Województwa Śląskiego 
w  Biegach Przełajowych rozegrane 
zostały na malowniczych, ale również 
trudnych technicznie terenach przy 
stadionie lekkoatletycznym im. Ireny 
Szewińskiej w Konopiskach.

Zawody obejmowały najmłodsze ka-
tegorie wiekowe: U 12, U 14 i U 16. Udział 
w  nich wzięło blisko 300 uczestników 
z 23 klubów, w tym 35 młodych biegaczy 
i biegaczek z CKS Budowlani Częstocho-
wa. - Rywalizacja przebiegała na różnych 
dystansach – od 800 m do 3000 m. Za-
wodnicy CKS wywalczyli dwa brązowe 
medale. W kategorii U 12 (800 m) na 3. 
stopniu podium stanęła Emilia Majew-
ska. Drugi medal zdobyła Martyna Cen-
drowska, która w  kategorii U  16 na dy-
stansie 2000 m uległa tylko dwóm rywal-
kom. Na tym samym dystansie Klaudia 
Wrzosowska finiszowała na 6. Pozycji, 
a Nadia Mizgała na 9. Z pozostałych za-
wodników CKS czołowe miejsca zajmo-
wali również: Zuzanna Pietrasińska U 12, 
która dystans 800 m ukończyła na 9. 
miejscu, Hubert Woźniak w kat. U 16 na 
3000 m finiszował na 7. pozycji, a Adam 
Ziętal w kategorii U 12 na dystansie 800 
m uplasował się na 15 miejscu – podsu-
mowuje klub. Zawody zorganizowane 
zostały przez Gminne Centrum Kultury 
i Rekreacji w Konopiskach, Śląski Związek 
Lekkiej Atletyki w  Katowicach oraz CKS 
Budowlani Częstochowa.

Znane są już godziny meczów 1. i 2. rundy PGE Ekstraligi. Mecze 
inaugurujące tegoroczne rozgrywki odbędą się 3 i 4 kwietnia. 
Eltrox Włókniarz Częstochowa uda się wtedy do Lublina, aby 
zmierzyć się z tamtejszym Motorem.

- Ze względu na Święta Wielkanocne pierwsze mecze nowego se-
zonu nie zostaną rozegrane w  piątek, jak to będzie miało miejsce 
w większości przypadków kolejnych rund rozgrywkowych, ale w so-
botę i niedzielę – wyjaśnia klub. Zawodnicy Eltrox Włókniarza Często-
chowa zainaugurują rozgrywki 3 kwietnia w Lublinie. Początek spo-
tkania zaplanowano na godzinę 18:00. Aktualnych mistrzów Polski  
– FOGO Unię Leszno Biało-Zieloni gościć będą z  kolei w  niedzielę  
11 kwietnia o godzinie 19:15 na Arenie zielona-energia.com.

Siatkarze Exact Systems Norwida zagrają w  najbliższą sobotę 
z walczącym o utrzymanie Krispolem Września. Częstochowska 
drużyna musi ten mecz koniecznie wygrać za 3 punkty.

- Obydwa zespoły mają inne cele. Exact Systems Norwid zajmuje 
4. miejsce w tabeli i chce być w czołowej czwórce przed runda play-
-off. Dlatego w  dwóch ostatnich meczach rundy zasadniczej musi 
zdobywać punkty i uciekać przed Polskim Cukrem Avią Świdnik (tyle 
samo punktów co Exact Systems Norwid) i Gwardią Wrocław, która 
ma tylko punkty straty do częstochowskiego zespołu.

Krispol Września zajmuje 13. miejsce i ma aż 24 punkty straty do 
częstochowian. Przed meczem faworytami są siatkarze Exact Sys-
tems Norwida, ale muszą uważać na walczący o utrzymanie zespół 
z Wrześni. Tego meczu nie można zlekceważyć – podsumowuje Mi-
chał Osuchowski z Exact Systems Norwid. Sobotnie spotkanie zapla-
nowano na godz. 17. Odbędzie się bez udziału publiczności.

Eltrox Włókniarz Częstochowa po-
informował o  podpisaniu umowy 
z  jednym z  najlepszych mini żuż-
lowców w  Polsce, Szymonem 
Ludwiczakiem.

- Wychowanek Rybek Rybnik zakoń-
czył przygodę z mini żużlem i w wyż-
szych klasach rozgrywek, czyli 250 
oraz 500 będzie się szkolił pod okiem 
Piotra Świderskiego i  Sławomira Dra-
bika. W  najbliższych tygodniach za-
wodnik wspólnie z kolegami przystąpi 
do egzaminu na licencję żużlową 
w klasie 250cc. Szymon Ludwiczak re-
prezentował będzie barwy często-
chowskiego Włókniarza do końca wie-
ku juniorskiego – informuje klub i do-
daje - Prezes Michał Świącik już od 

dwóch lat bacznie obserwował poczy-
nania młodego rybniczanina. Szymon 
pod koniec ubiegłego sezonu zapro-
szony został na treningi do Częstocho-
wy. Po kilku jazdach i  konsultacjach 
z  Piotrem Świderskim i  Sławomirem 
Drabikiem podjęto kroki w celu pozy-
skania młodego zawodnika do Często-
chowy. Warto przypomnieć, że przed 
laty podobną drogę wybrał Józef Jar-
muła, który właśnie pierwsze kroki na 
żużlu stawiał w Rybniku, mając po dro-
dze krótki epizod w Świętochłowicach, 
żeby finalnie na stałe związać się 
z Włókniarzem Częstochowa.

Klub Włókniarz Częstochowa po-
dziękował zarządowi klubu Rybki Ryb-
nik za bardzo rzeczowe i  konkretne 
podejście do rozmów i  dalszego roz-
woju Szymona Ludwiczaka.

Bebetto AZS UJD

Wygrana w Toruniu
Tenisistki Bebetto AZS UJD Częstochowa pokonały w  mi-
nioną niedzielę na własnym obiekcie KS Gotyk Toruń 3:2. 
Było to spotkanie w ramach 20. kolejki ekstraklasy.

Częstochowskie akademiczki zanotowały trzynastą wygraną 
w tym sezonie. - W pierwszej grze liderka częstochowskiego ze-
społu Tetiana Bilenko pokonała 3:0 Emilie Maruszak, która 
w drugim secie musiała skreczowała z powodu kontuzji.  W ko-
lejnym pojedynku Roksana Załomska przegrała 0:3 z reprezen-
tantką Słowacji- Tatiana Kukulkovą. W trzeciej grze powracającą 
do zdrowia Sandra Wabik nie sprostała Zuzannie Błażejewicz. 
W czwartym starciu po widowiskowej grze Tetiana Bilenko nie 
zawiodła i pokonała Tatianę Kukulkovą bez straty seta. W ostat-
niej partii Roksana Załomska nie dała szans Emilię Maruszak. 
W trzecim secie zawodniczka gości skreczowała – zrelacjonował 
klub. Bebetto AZS UJD Częstochowa ma na swoim koncie 36 
punktów i zajmuje trzecie miejsce. Do końca rundy zasadniczej 
pozostają jeszcze cztery kolejki.
Kolejny mecz częstochowianek zaplanowano na 7 kwietnia. 
W najbliższy weekend 26-28 marca w Armałowie odbędą się. 89. 
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów. Wystąpią tam dwie 
zawodniczki AZS UJD Częstochowa - Roksana Załomska oraz 
Sandra Wabik.

 ■ Opracowanie kolumny: PAULA NOGAJ
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