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Czekają nas duże zmiany w prawie budowlanym. Wśród nich jest mowa 
między innymi o rozszerzeniu możliwości budowy w uproszczonej  

procedurze domów jednorodzinnych, bez limitu powierzchni użytkowej.

Bez ograniczenia powierzchni

Koniec  
z pozwoleniami  
na budowę

Przypomnijmy, od 3 stycznia 
osoby, które posiadają działki bu-
dowlane, mogą - w  uproszczonej 
procedurze - wybudować na nich 
dom do 70 m². Z  takiego rozwią-
zania może skorzystać każda peł-
noletnia osoba w celu zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkanio-
wych. Tego rodzaju budynek musi 
być wolnostojący i  nie może mieć 
więcej niż dwie kondygnacje. By 
wybudować taki dom, nie trzeba 
zatrudniać kierownika budowy, 
ani prowadzić dziennika budowy. 
Jeżeli jednak inwestor nie posiada 
takich kompetencji, to nadal może 
skorzystać z  usług takiej osoby. 
W  przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego, należy zwrócić się 
do odpowiedniego organu gminy 
lub miasta, który wyda dokument 
o warunkach zabudowy w ciągu 21 
dni od momentu złożenia wniosku 
w tej sprawie.

By zwiększyć dostępność pro-
jektu, ułatwić budowę, a  także 
pomóc zaoszczędzić pieniądze 
i  czas, MRiT zleciło Głównemu 
Urzędowi Nadzoru Budowlanego 
przeprowadzenie konkursu archi-
tektonicznego na projekty tego 
typu domów. Pierwsze 22 projekty 
(z docelowych 70) zostały już udo-
stępnione i  można je pobrać za 
darmo. Można je znaleźć na stronie 
https://www.gunb.gov.pl/projekty-
-architektoniczno-budowlane

Co ciekawe, Ministerstwo Roz-
woju i  Technologii pracuje nad li-
kwidacją pozwoleń na budowę dla 
domów jednorodzinnych bez ogra-
niczenia powierzchni. - To rozwią-
zanie jest adresowane zarówno do 
osób indywidualnych, jak również 
do małżeństw i  rodzin z  dziećmi, 
czyli do każdej osoby, która po-
siada własną działkę - powiedział 
prezentując kolejne udogodnienia 

dla obywateli minister rozwoju 
i  technologii Waldemar Buda. Jak 
miałoby to funkcjonować w  prak-
tyce i  jak wyglądałaby procedura 
odbioru tego rodzaju domu, tego na 
razie nie wiadomo. Ze wstępnych 
wypowiedzi rządzących wynika, że 
odpowiedzialność za prawidłowe 
przeprowadzenie procesu budowy 
domów jednorodzinnych bez po-
zwolenia i  powyżej 70 m² miałaby 
spoczywać na autorach projektu, 
czyli na architektach oraz na nad-
zorujących budowę kierownikach.

Projekt ustawy nowelizującej 
prawo budowlane i  umożliwiającej 
budowę domów jednorodzinnych 
powyżej 70 m² bez pozwolenia ma 
pojawić się jeszcze jesienią 2022 r. 
Same przepisy powinny natomiast 
wejść w  życie na początku 2023 
roku.

 ■ Katarzyna Gwara
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Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Krzysztof Kowalewicz (ur. 1974) zadebiutował w 1990 r.  
na łamach kultowej „Karuzeli”. Przez lata rysował do 

różnych tytułów lokalnych i regionalnych, głównie w cen-
tralnej Polsce. Jego mistrzowie kreski to Andrzej Mleczko  

i Henryk Sawka. Urodził się w Blachowni pod Częstochową, ale 
większość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Rusza nabór wniosków

Zgłoś się po pieniądze  
na wyprawkę szkolną 
Od 1 lipca można składać 
wnioski o  świadczenie z  pro-
gramu „Dobry Start”, czyli tzw. 
„300 plus” na wyprawkę 
szkolną. Wnioski składamy 
tylko elektronicznie, a wypłata 
świadczenia odbywa się bezgo-
tówkowo, na rachunek 
bankowy. W  ubiegłym roku 
w  województwie śląskim wy-
prawkę przyznano 489 tys. 
uczniów, kwota wypłaconych 
świadczeń przekroczyła 144 
mln zł.

- Zaczęły się wakacje. Dla dzieci 
to czas odpoczynku, ale rodzice 
już planują wydatki na kolejny rok 
nauki. „300 plus” może im w  tym 
pomóc. Podobnie jak w  ubie-
głych latach, na każde uczące się 
dziecko do 20. roku życia lub dla 
ucznia do 24. roku życia z  orze-
czeniem o  niepełnosprawności, 
przysługuje 300 zł – mówi Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa ślą-
skiego.

Raz w roku

Wsparcie finansowe przyzna-
wane jest raz w roku, niezależne od 
dochodów rodziców. Przysługuje 
na uczniów szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, policeal-
nych i  innych placówek eduka-
cyjnych. „Wyprawki szkolnej” nie 
otrzymają dzieci uczące się w tzw. 
zerówkach oraz studenci. W  sy-
tuacji, gdy uczeń ukończył 18 lat, 
wniosek o  300 plus może złożyć 
sam za siebie.

Wnioski elektronicznie

Od zeszłego roku wnioski o „300 

plus” rozpatruje tylko ZUS. Cały 
proces obsługi odbywa się tylko 
w  formie elektronicznej. Rodzic 
ma trzy kanały przesłania elektro-
nicznego wniosku. Może to zrobić 
za pośrednictwem Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS, ban-
kowości elektronicznej lub  por-
talu Emp@tia. Na profilu PUE ZUS 
znajdować się będzie wszelka 
korespondencja dotycząca rozpa-
trywanego wniosku, nawet jeśli 
rodzic składał go poprzez ban-
kowość elektroniczną czy portal 
Emp@tia. Świadczenie będzie 
wypłacane wyłącznie na rachunek 
płatniczy.

ZUS pomoże

Rodzice, którzy potrzebują po-
mocy  przy złożeniu wniosku przez 
internet czy założeniu konta na 
PUE ZUS mogą skorzystać z  po-
mocy pracowników ZUS. Wsparcie 
można otrzymać w  każdej pla-
cówce Zakładu, można umówić się 
także na e-wizytę w ZUS.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski do programu „Dobry 
start” można składać od 1 lipca 
do 30 listopada 2022 roku. Na-
leży jednak pamiętać, że tylko 
dokumenty przesłane do końca 
sierpnia dają gwarancję wypłaty 
środków najpóźniej 30 września. 
Wnioski składane w  późniejszym 
terminie rozpatrywane będą 
w  ciągu 2 miesięcy. Oznacza to, 
że jeśli złożymy dokumenty w  li-
stopadzie, to pieniędzy na koncie 
możemy spodziewać się nawet 
w styczniu przyszłego roku.

Jasna Góra

W lipcu dotrą kolejni pielgrzymi
Ponad 7,7 tysięcy osób dotrze 
w  lipcu do naszego miasta. 
W  sumie zgłoszono 45 piel-
grzymek. Część pątników 
przyjdzie, część przybiegnie, 
a  część przyjedzie na rowe-
rach, rolkach bądź koniach.

Największej liczby pielgrzymów 
możemy spodziewać się 15 lipca, 
wtedy do miasta wejdzie m.in. 
pielgrzymka z  Poznania (licząca 
ponad 1300 osób) oraz z  Prze-
myśla (1000 osób). Dużej grupy 
pątników spodziewamy się także 
31 lipca kiedy przybędą grupy 
z Czerwiennego, Bachledówki (ok. 
1200 osób) z Bydgoszczy (500).

W lipcu w Częstochowie pojawią 
się także m.in. większe piesze 
grupy piesze z  Ostrowa Wielko-

polskiego, Pszczyny, Tarnowskich 
Gór, Piekar Śląskich, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Trzemeśni, Wa-
dowic, Łodzi, Krakowa, Gorz-
kowic, Świerklan, Lubomii, 
Miasteczka Śląskiego czy Cze-
skiego Cieszyna.

Oprócz tego na Jasną Górę dotrą 
również pielgrzymki:
– biegowa z Kalisza,
– konna z Dąbrówki Kościelnej,
– rolkowa z Wrocławia,
– a  także kilka pielgrzymek ro-

werowych -  z Opola, Koszalina, 
Strzelec Krajeńskich, Gdańska, 
Kamienia Pomorskiego, Łasku, 
Falkowic czy Lubojni.

Warto jednak zaznaczyć, że 
statystyki obejmują tylko grupy 
zorganizowane, które zgłosiły 
zamiar wejścia do Częstochowy 

(z  reguły wraz z  potrzebą zabez-
pieczenia przejścia przez służby 
miejskie określoną trasą) i  o  któ-
rych informacje posiada Wydział 
Bezpieczeństwa i  Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta. Nie 
obejmuje ona pielgrzymów indy-
widualnych, a  także pielgrzymek 
i  grup zorganizowanych przyby-
wających do Częstochowy samo-
chodami prywatnymi, autokarami 
czy pociągami.

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że ruch pielgrzymkowy w naszym 
mieście dopiero się rozpoczął. 
W  czerwcu do Częstochowy do-
tarło niespełna 2 tysiące osób. 
Na sierpień natomiast zgłoszono 
pielgrzymki liczące łącznie ok. 37 
tysięcy osób - ta liczba z  pewno-
ścią ulegnie jeszcze zmianie.

Wkrótce tegoroczni matu-
rzyści staną przed trudnym 
wyborem dalszej drogi kształ-
cenia. Przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, warto zer-
knąć na ranking najlepszych 
uczelni akademickich, który 
został opublikowany przez 
portal „Perspektywy”. Jak 
w  nim wypadły częstochow-
skie uczelnie?

Fundacja Edukacyjna „Per-
spektywy” co roku przygląda się 
przeróżnym aspektom funkcjo-
nowania polskich uczelni, sta-
rając się przed wszystkim uczynić 
wybór szkoły wyższej, czy kie-
runku nieco łatwiejszym. Pu-
blikuje tak naprawdę nie jeden, 
a  cztery rankingi   –  Ranking 
Uczelni Akademickich, Ranking 
Uczelni Niepublicznych, Ranking 
Publicznych Uczelni Zawodowych 
i Ranking Kierunków Studiów.

Wśród uczelni pedagogicznych 
Uniwersytet Jana Długosza zna-
lazł się na 1 miejscu. Tuż za nim 
były Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Komisji Edukacji Narodowej 
w  Krakowie (2 miejsce) i  Aka-
demia Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej  
w  Warszawie (3 miejsce). W  ze-
szłorocznym rankingu tego typu 
szkół UJD był na 3 miejscu;  
w 2021 roku z kolei – na 2. 

Całkiem nieźle w  swojej kate-
gorii wypadła też nasza uczelnia 
techniczna. Politechnika Czę-
stochowska uplasowała się na 8 
pozycji – ex aequo z  Politechniką 
Krakowską i  Politechniką Lu-
belską. Warto odnotować, że PCz 
została oceniona wyżej niż np. Pol-
sko-Japońska Akademia Technik 
Komputerowych w Warszawie czy 
Wojskowa Akademia Techniczna 
oraz politechniki w ośrodkach pod 
różnymi względami porównywal-
nymi z  Częstochową – czyli Bia-
łymstoku, Kielcach, Rzeszowie, 
Opolu, Bydgoszczy i Koszalinie.

W  ogólnym rankingu – czyli 
rankingu uczelni akademickich 
– pierwsze miejsce zajął Uni-
wersytet Warszawski, a  zaraz za 

nim uplasował się Uniwersytet 
Jagielloński. Politechnika Czę-
stochowska w  tym zestawieniu 
została sklasyfikowana na 32 
pozycji (awans z  zeszłorocznego 
38 miejsca). Z  kolei UJD zajął 
miejsce w  siódmej dziesiątce 
(miejsca 61–70). 

Ranking Perspektyw uwzględnia 
siedem kryteriów: prestiż, absol-
wenci na rynku pracy, potencjał 
naukowy, efektywność naukową, 
potencjał naukowy, innowacyj-
ność i  umiędzynarodowienie. Na 
czele kapituły stoi prof. Michał 
Kleiber. Efekty jej prac są także 
rodzajem kompasu dla samych 
uczelni – wskazują, co udało im się 
już osiągnąć, co należy ulepszyć, 
na czym skupić wysiłki, w  jaki 
wymiar działania uczelni co in-
westować. Ranking jest jednym 
z najbardziej rozbudowanych ran-
kingów edukacyjnych na świecie.

Pełne wyniki oraz szczegółowe 
informacje na temat przyjętej przy 
ocenie szkół metodologii można 
znaleźć na portalu „Perspektywy”.

Sprawdź

Częstochowskie uczelnie w rankingu 
„Perspektywy”

W Częstochowie

Sklep rosyjskiej sieci zostanie 
zlikwidowany
Pierwszy w  kraju sklep rosyj-
skiej sieci Mere, który powstał 
w  Częstochowie, zostanie zli-
kwidowany.

Sieć Mere jest jedną z  naj-
większych w  Rosji sieci sklepów 
dyskontowych, działającą pod 
szyldem Svetofor, w  skład której 
wchodzi ponad 800 sklepów. 
Sklepy tej sieci zaliczane są do 
„hard dyskontów”. Co to oznacza? 
Towary, które się w nich znajdują, 
są zazwyczaj 20% niższe niż w in-

nych dyskontach. Jak to możliwe? 
Przez bezpośrednią współpracę 
z  producentami, sztywną poli-
tykę kosztową i  minimalną marżę 
handlową. Dużą oszczędność 
przynosi specyficzny „wystrój” 
sklepów. Towar bowiem bierze 
się prosto z  palet. Przypominają 
więc one bardziej magazyn, czy 
hurtownię. Struktura asorty-
mentu to 70 procent żywność, 
oraz 30 procent artykułów “nie 
żywnościowych”. Sieć oszczędza 

również na opakowaniach – klient 
płaci za towar, a nie za jego markę. 
Poza tym wybór produktów też 
jest dość ograniczony – przewa-
żają te z  długą datą przydatności 
do spożycia. Pierwszy w  naszym 
kraju sklep tej sieci powstał 
w  Częstochowie. Działa przy ul. 
1 Maja. Wkrótce zostanie jednak 
zlikwidowany. Przedstawiciele 
dyskontu na profilu w  mediach 
społecznościowych zaprosili na 
ostatnie zakupy.
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Konfederacja LEWIATAN

Pracodawcy spotkali się  
z prezydentem

Od 1 sierpnia

Filia biblioteczna  
w nowej siedzibie

Przy ulicy Okulickiego

Miejskie przedszkole  
po metamorfozie

W lipcu

Twórcy z całego kraju przyjadą do Miedźna

Prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk był głównym 
gościem spotkania zor-
ganizowanego przez 
Regionalną Organizację 
Pracodawców zrzeszo-
nych w Konfederacji 
LEWIATAN.

Spotkanie odbyło się w 
kamienicy u zbiegu ulic 
Targowej 1 i Mirowskiej 4. 
Miało ono charakter dyskusji pa-
nelowej. Jednym z poruszanych 
tematów była kondycja finansowa 
miasta. - Problemy finansowe mają 
wszystkie samorządy. Polityka 
rządu, skubiąca je z pieniędzy, czyli 
ograniczająca dochody, np. z po-
datku PIT, jest faktem – podkreślał 
prezydent. - Dziś samorządy mają 
coraz mniej pieniędzy, na który 
mają realny wpływ. Reformy fi-
nansów doprowadziły do tego, że 
78 milionów złotych mniej wpływa 

rocznie z tytułu PITów do budżetu 
naszego miasta – twierdził. Dysku-
towano również o rosnących kosz-
tach prowadzenia działalności. 
Przedsiębiorcy obawiają się nie 
tylko inflacji, ale też podniesienia 
tzw. opłaty śmieciowej oraz opłat 
za ciepło. - Oczywiście będziemy 
musieli liczyć się ze wzrostami cen 
w tym zakresie. Mamy kilku opera-
torów ciepłowniczych i każdy ma 
inne możliwości sprzedaży ciepła. 
Nie wszyscy jednak określili, jak to 
będzie wyglądać w najbliższej przy-

szłości. Skala problemu na 
razie nie jest jeszcze znana. 
Według mnie trzeba przy-
gotować się na kilkudzie-
sięcioprocentowe wzrosty  
– tłumaczył prezydent. Po-
ruszono też kwestie lep-
szej edukacji, problemu 
wyludniania się miasta,  
a także dialogu społecz-
nego.

Filię nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. 
Władysława Biegańskiego w  Często-
chowie czeka przeprowadzka. Od  
1 sierpnia będzie ona funkcjonować 
przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwa-
nowa 55.

Częstochowscy radni, podczas ostatniej 
sesji, zdecydowali o zmianie adresu Filii nr 
15 Biblioteki Publicznej. Dotychczasowa 
siedziba nie spełniała podstawowych wy-
mogów dostępności i  standardów dobrze 
funkcjonującej placówki bibliotecznej, co 
stanowiło znaczne utrudnienie dla odwie-
dzających.

To właśnie osoby korzystające z  usług 
Filii nr 15 – mieszkanki i mieszkańcy dziel-
nicy Częstochówka-Parkitka –  aktywnie 
włączyli się w  poszukiwanie pomiesz-
czenia odpowiadającego im lokalizacją 
oraz standardem i  przedstawiali różne 
propozycje, finalnie wskazując na lokal 
usługowy przy ul. Jerzego Szajnowicza- 
Iwanowa 55.

Nowa siedziba mieści się w bloku miesz-
kalnym, posiada dwa wejścia z  poziomu 
chodnika, duże okna, centralne ogrze-
wanie, klimatyzowaną powierzchnię 
magazynową, toaletę i  szereg innych 
dogodności niezbędnych dla sprawnego 
funkcjonowania i  pełnej dostępności pla-
cówki bibliotecznej. Po przewiezieniu 
i ustawieniu sprzętów i zbiorów można bę-
dzie wznowić działalność biblioteki. Ma to 
nastąpić 1 sierpnia.

3 miliony złotych kosztowała rozbudowa i przebudowa 
Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ulicy Okulickiego  
w  Częstochowie. Inwestycję udało się zrealizować 
dzięki funduszom europejskim. Dzięki niej w placówce 
powstaną trzy nowe grupy przedszkolne. Poszerzona 
zostanie również oferta edukacyjna.

Inwestycja objęła m.in. przebudowę istniejącego budynku, 
w  tym rozbiórkę części ścian i  powiększenie otworów wraz 
z  wykonaniem nadproży na łączeniu nowej i  starej części 
przedszkola, a  także rozbiórkę wejścia głównego. Powstały 
dwie kondygnacje (bez piwnic) w  miejscu wejścia głównego. 
W  rozbudowanej części budynku wykonano szyb windowy 
z windą wewnętrzną dla osób z niepełnosprawnościami.

W  ramach inwestycji została przeprowadzona termomo-
dernizacja całego budynku po rozbudowie wraz z  wymianą 
części stolarki okiennej i  drzwiowej oraz remont wentylacji 
mechanicznej w kuchni z zapleczem.

Dzięki rozbudowie w MP 38 utworzone będą 3 nowe grupy 
przedszkolne, poszerzona zostanie też oferta edukacyjna. To 
ważne w  dzielnicy, w  której powstaje obecnie najwięcej no-
wych bloków mieszkalnych.

Koszt całości inwestycji wyniósł 3 mln zł z dofinansowaniem 
unijnym (w ramach w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego) w kwocie 1 mln 748 tys. zł.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że obecnie w mieście reali-
zowanych jest 9 miejskich inwestycji termomodernizacyjnych 
w  placówkach oświatowych, z  łączną wartością kontraktów 
blisko 32,5 mln zł – z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym 
unijnym oraz programów administracji rządowej. Prace 
trwają obecnie w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3, Miej-
skim Przedszkolu nr 9, Szkołach Podstawowych nr 22, 36 
i 42, II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta, VIII Samorzą-
dowym Liceum Ogólnokształcącym, IX LO im. Norwida oraz 
Technicznych Zakładach Naukowych.

Miedźno w lipcu stanie się miej-
scem spotkań z  kulturą.  
A  wszystko to za sprawą  
inicjatywy  tamtejszego Domu 
Pracy Twórczej „Macondo”, 
który zorganizuje spotkania 
z poetami, pisarzami i artystami.

 
Działający od ponad roku 

w  Miedźnie Dom Pracy Twórczej 
„Macondo” staje się prawdziwą 
mekką artystów, nie tylko z  re-
gionu. Na swoje spotkania au-
torskie, koncerty czy wystawy 
zjeżdżają tu twórcy z całego kraju, 
a  nawet z  zagranicy.  Nie inaczej 
będzie w  lipcu. Pierwszy waka-
cyjny miesiąc wypełnią spotkania 
aż z  10 twórcami m.in. z  Często-
chowy, Tychów, Poznania, ale 
także z  Ukrainy – Nadchodzący 
miesiąc będzie dla nas bardzo 
intensywny. Co tydzień organi-
zować będziemy otwarte spo-
tkania z  twórcami – zapowiada 
Barbara Janas-Dudek, współpro-
wadząca Dom Pracy Twórczej 
„Macondo” w Miedźnie.

 – Każdy będzie mógł wpaść do 
Domu i  posłuchać wierszy i  do-
brej prozy. Nie zabraknie również 
sztuki intuicyjnej i  wyjątkowego 
malarstwa. Gratką dla wielbicieli 
teatru będzie natomiast projekcja 
spektaklu Jana Dormana, zało-
życiela i  wieloletniego dyrektora 
Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie 
– dodaje.

 Co konkretnie przygotowano?  
Już 2 lipca o godz. 17 w Macondo 

odbędzie się spotkanie z  Rado-
sławem Wiśniewskim, poetą, kry-
tykiem literackim i  animatorem 
kultury, który ma na swoim koncie 
liczne książki prozatorskie i  tomy 
wierszy, w  tym m.in.  „Palimp-
sest Powstanie”, „Transmigracja”, 
„1939 Apokalipsa. Początek” czy 
„Korniki gniewu”.  Tego samego 
dnia będzie miało miejsce także 
spotkanie z  Iwoną Dowsilas, au-
torką książki „Jan Dorman – pe-
dagog dzieci”, a także pochodzącą 
z  Ukrainy Oliją Hochanko. Temu 
ostatniemu towarzyszyć będzie 
polsko-ukraiński wernisaż sztuki 
intuicyjnej. 

 Tydzień później, 9 lipca do Ma-
condo zawitają dwie autorki: Ka-
tarzyna Zwolska-Płusa, pisarka 
i poetka, nominowana w tym roku 
do Nagrody Literackiej „Silesius”, 
a  także Karolina Kułakowska, 
poetka i  malarka, która stoi za 
takimi książkami jak m.in. „Dziki 
marzyciel. Opowieść o  Oscarze 
Kokoschce”.  Początek spotkania 
o  godz. 17. Na 16 lipca przygo-
towano natomiast spotkanie 
z poznańskim poetą Jakubem Saj-
kowskim, autorem m.in. tomów 
„Zestaw do kaligrafii” i  „Ilha For-
mosa”, jak również poetką - We-
roniką Górską. Będzie także 
segment poświęcony Janowi Dro-
manowi założycielu Teatru Dzieci 
Zagłębia. W  Macondo zostanie 
wyświetlony film poświęcony 
twórcy, a także jeden z jego spek-
takli. Początek godz. 17.

 Miesiąc zakończą 2 spotkania 

zaplanowane na 23 lipca. W  Ma-
condo będzie można spotkać 
Agatę Chyłek, poetkę i  malarkę, 
autorkę wydanego niedawno 
tomu „Piołun”, a także Aleksandra 
Wiernego, pisarza i  poetę, fina-
listę Nagrody Poetyckiej im. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
„Orfeusz”, autora m.in. tomów 
„Sygontka”  i  „małe nowe ciała”. 
Początek godz. 17.

 W  trakcie wszystkich spotkań 
będzie można kupić niszowe 
książki, których nie znajdzie się 
w  sieciowych księgarniach. Pod-
czas wydarzeń będzie również 
działał samoobsługowy kącik ka-
wiarniany. Dochód z  działalności 
tego ostatniego przeznaczony 
zostanie na działalność Macondo. 
– Macondo to wyjątkowe miejsce, 
którego celem jest integracja 
życia artystycznego, a  także pro-
mocja twórców, którzy często 
wymykają się np. literackiemu 
mainstreamowi. Dla odbiorców 
to okazja, aby poznać nowe, cie-
kawe głosy w sztuce, a także stać 
się częścią życia artystycznego re-
gionu – mówi Janas-Dudek.

 Dom Pracy Twórczej „Macondo” 
został założony w  2021 roku 
w  Miedźnie z  inicjatyw twórców 
Portu Poetyckiego w  Chorzowie 
– Barbary Janas-Dudek i  Jacka 
Dudka. W  ciągu roku gościł on 
już kilkudziesięciu artystów. Dom 
organizuje cykliczne spotkania, 
jest także bezpiecznym azylem 
dla twórców, którzy potrzebują 
wsparcia. 
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Sezon wakacyjny sprzyja wła-
maniom i kradzieżom. Według 
policyjnych danych staty-
stycznych jest ich coraz więcej. 
Aby zmienić tę tendencję 
miasto, wspólnie z  Komendą 
Miejską Policji w  Często-
chowie oraz Zakładem 
Gospodarki Mieszkaniowej 
„TBS” organizuje kampanię in-
formacyjno-prewencyjną. Jej 
hasło przewodnie brzmi 
„Twoje bezpieczne miesz-
kanie”.

Jak wynika z  policyjnych staty-
styk, włamania do mieszkań stają 
się codziennością. Tylko w  2017 
roku policja w  Polsce odnotowała 
65 514 kradzieży z  włamaniem, 
w  2018 – 66 510, w   2019 – 69 
253, w 2020 – 72 502, zaś w 2021  
– 71 625. Od stycznia 2022 roku 
w Częstochowie doszło do 74 kra-
dzieży z  włamaniem do mieszkań 
i  garaży. Do 19 włamań doszło 
na terenie powiatu częstochow-

skiego. - Bezpieczeństwo miesz-
kańców, nie tylko w  przestrzeni 
publicznej, ale także we wła-
snych domach jest dla nas bardzo 
ważne. Dlatego od lat współpra-
cujemy z  policją, strażą pożarną 
i  Zakładem Gospodarki Miesz-
kaniowej „TBS” organizując róż-
nego rodzaju akcje edukacyjne 
– mówi prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. Najnowsza ma pomóc 
w uchronieniu mieszkańców przed 
ewentualnymi włamaniami czy 
kradzieżami. W  jej ramach przy-
gotowano spot radiowy, plakat, 
a  także broszurę „Twoje bez-
pieczne mieszkanie”, która zawiera 
zestaw sprawdzonych rad, które 
mogą okazać się przydatne, gdy 
planujemy opuścić nasze miesz-
kanie. Z  książeczki dowiemy się 
m.in., jak działa złodziej oraz co po-
winno nas zaniepokoić np. głuche 
połączenia telefoniczne, szarpanie 
za klamkę drzwi wejściowych, po-
zostawione na wycieraczce ulotki 
reklamowe czy zrzucone na po-

dwórko pranie. - Zależy nam na 
tym, aby mieszkańcy czuli się bez-
pieczne we własnych domach. Za 
sprawą kampanii chcemy dotrzeć, 
do jak największej liczby osób – 
mówi Paweł Konieczny, dyrektor 
naczelny, prezes zarządu ZGM 
TBS w  Częstochowie. - Jestem 
przekonany, że najlepszym zabez-
pieczeniem domu lub mieszkania 
jest życzliwy sąsiad. Rozmawiajmy 
z  sąsiadami o  bezpieczeństwie 
w  naszym miejscu zamieszkania, 
ustalajmy wspólnie, jak zachować 
„sąsiedzką czujność” – dodaje.

Wbrew pozorom przestępcy nie 
działają tylko pod osłoną nocy.  
- Do 90% przestępstw związanych 
z  włamaniami na terenie naszego 
miasta, jak i  powiatu dochodzi 
w  dzień, wtedy gdy lokatorzy są 
poza domem. Przestępcy wyko-
rzystują ten moment i  dokonują 
włamań – mówi mł. insp. Dariusz 
Kiedrzyn, Komendant Miejski Po-
licji w Częstochowie.

Kiedy na dłuższy czas opusz-
czamy mieszkanie (urlop, pobyt 
w szpitalu), możemy zostawić  są-
siadowi lub innej zaufanej osobie 
klucze do domu i  poprosić o  co-
dzienne zapalanie światła w  róż-
nych pomieszczeniach, włączenie 

radia lub telewizji czy wyjmo-
wanie ze skrzynki korespondencji 
- to wszystko stworzy wrażenie, 
że w  mieszkaniu stale ktoś prze-
bywa. Pamiętajmy o  tym, by nie 
przechowywać w domu znacznych 
kwot pieniędzy oraz wartościowej 
biżuterii. Warto także zamon-
tować wizjer i  łańcuch, a  klucz 
chować w  bezpiecznym miejscu 
– nigdy pod wycieraczką. - Apelu-
jemy do mieszkańców o  przezor-
ność i prawidłowe zabezpieczenie 
swojego mienia, szczególnie pod-
czas naszej nieobecności. Prosimy 
również o  reagowanie, gdy tylko 
zauważymy cokolwiek, co budzi 
nasz niepokój w okolicach miejsca 
zamieszkania oraz zwracanie 
uwagi na to, co dzieje się wokół 
nas – dodaje.

Mieszkańcu!
Niezwłocznie zadzwoń na 
numer alarmowy 997 lub 112, 
gdy:
- zauważysz cokolwiek, co 

wzbudzi twój niepokój 
w miejscu zamieszkania

- usłyszysz hałasy w miesz-
kaniu sąsiada, a wiesz o tym, 
że wyjechał

- widząc zagrożenie – nie na-
rażaj się sam, nie płosz prze-
stępców, nie sprzątaj śladów 
włamania, tylko natychmiast 
powiadom policję

Uwaga, media społeczno-
ściowe też mogą być źródłem 
informacji dla złodzieja. Dla-
tego zdjęcia z  urlopu zamiesz-
czajmy dopiero po powrocie!

Wychodząc z domu:
 Q zamknij wszystkie okna 

i drzwi;

 Q pamiętaj o zamykaniu 
okienek piwnicznych i innych 
pomieszczeń gospodarczych;

 Q nie zostawiaj kluczy w „do-
brych schowkach” (pod 
wycieraczką, za doniczką 

na oknie, za framugą drzwi) 
– złodziej przeszukuje 
najpierw te miejsca zanim 
dokona włamania do Twego 
domu;

 Q wychodząc wieczorem 
z domu zaciągnij zasłony lub 
opuść żaluzje. Możesz pozo-
stawić w pokoju włączone 
światło, stworzysz w ten 
sposób pozory obecności 
domowników;

 Q nie pozostawiaj w drzwiach 
żadnych kartek typu „będę 
za dwie godziny albo wracam 
jutro”, dajesz w ten sposób 
włamywaczowi informacje, 
że mieszkanie jest puste.

Nie ryzykuj:
 Q unikaj przechowywania 

w  domu znacznych kwot 
pieniędzy i  wartościowej bi-
żuterii;

 Q nie opowiadaj o  swoim ma-
jątku w  miejscu, gdzie mogą 
Cię słyszeć obcy;

 Q ubezpiecz swój dom/miesz-
kanie;

 Q jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, 
przekaż do przechowania 
cenne dla Ciebie rzeczy 
osobom godnym zaufania lub 
zdeponuj je w banku;

 Q zapisz numery fabryczne 
wartościowych przedmiotów 
(komputer, telewizor, kamera 
wideo itp.), oznakuj je w  in-
dywidualny, trwały sposób, 
niewidoczny dla złodzieja; 
sporządź listę, a  jeżeli jest to 
możliwe, również dokumen-
tację fotograficzną cennych 
przedmiotów (biżuteria, an-
tyki, obrazy itp.) – w  przy-
padku kradzieży zwiększy to 
szansę na ich odzyskanie;

 Q bądź dyskretny – portale 
społecznościowe to dla zło-
dziei prawdziwa baza wiedzy, 
dlatego nie chwal się celem 
podróży, a  zdjęcia opublikuj 
już po powrocie do domu. 

 ■ Katarzyna Gwara

Cosmic Dance

Taneczna gala w Filharmonii 
Częstochowskiej

Ponad 200 tancerzy, instruk-
torów i gości specjalnych 
wzięło udział w tanecznej gali 
Cosmic Dance zorganizowanej 
przez CNT Snake Dance. Wy-
darzenie odbyło się w 
Filharmonii Częstochowskiej.

Na scenie zaprezentowali się 
uczestnicy zajęć tanecznych 
szkoły CNT Snake Dance. Przed-
stawili efekty swojej całorocznej 
pracy. Publiczność mogła podzi-
wiać najróżniejsze style tańca. 
Wydarzenie poprowadził Irek 
Bieleninik.

Kampania edukacyjna

Nie daj się okraść!

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Rozpoczął się nabór wniosków 
o  przyznanie stypendium w  ramach 
programu „Częstochowa dla me-
dyków”. Mogą je składać studenci VI 
roku kierunków medycznych oraz III 
i  V roku kierunków pielęgniarskich. 
Nabór potrwa do końca września.

Za sprawą programu miasto zachęca 
przyszłych lekarzy i pielęgniarki do zwią-
zania się z  Miejskim Szpitalem Zespo-
lonym, który boryka się – tak jak zresztą 
inne placówki służby zdrowia w  całym 
kraju – z brakami kadry medycznej. - „Czę-
stochowa dla Medyków” to możliwość 
wsparcia studiujących młodych ludzi, 
a  jednocześnie perspektywa lepszego 
dostępu do wykwalifikowanej kadry me-
dycznej w  miejskim szpitalu, gdzie tra-
fiają później stypendystki i  stypendyści 
– mówi prezydent miasta Krzysztof Ma-
tyjaszczyk.

O  stypendium mogą ubiegać się stu-
dentki i studenci VI roku kierunku lekar-
skiego, którzy po zakończeniu kształcenia 
(nie później niż w ciągu 18 miesięcy) zobo-
wiążą się pracować (przynajmniej przez 3 
lata) w publicznym podmiocie leczniczym, 
dla którego Miasto Częstochowa jest or-
ganem założycielskim.

Od ubiegłego roku o  stypendium mogą 
starać się także studentki i studenci ostat-
niego roku kierunku pielęgniarskiego I  i  II  
stopnia. System stypendialny dotyczy 
jednak w  przypadku pielęgniarek tylko 
uczelni z  terenu Częstochowy. O  stypen-
dium mogą ubiegać się osoby, które po 
uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu 
w  ciągu maksimum 3 miesięcy zdecydują 
się na pracę w  częstochowskim szpitalu 
miejskim przez okres co najmniej 3 lat.

Stypendium dla studentów i  studentek 
pielęgniarstwa wynosi 1000 zł mie-
sięcznie, a  dla studentów i  studentek 
kierunku lekarskiego 2000 zł i  jest przy-

znawane na okres 9 miesięcy (czyli tyle, 
ile trwa rok akademicki). Mogą na nie li-
czyć ci, którzy zaliczyli w terminie przed-
ostatni rok studiów, mają wpis na kolejny 
rok akademicki i  uzyskali stosowną 
średnią ocen – w przypadku kierunku le-
karskiego to 3,5, a pielęgniarskiego 4,0.

Stypendystom nie wolno powtarzać 
roku, na który złożyli wniosek o  stypen-
dium. Nie mogą też korzystać z  urlopów 
określonych w regulaminie studiów.

Wnioski wraz z  kompletem doku-
mentów można złożyć osobiście lub prze-
słać pocztą do 30 września br. na adres: 
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 
11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem 
„Częstochowa dla Medyków”.

Celem strategicznym programu „Czę-
stochowa dla Medyków” jest umożli-
wienie mieszkańcom i  mieszkankom 
dostępu do wykwalifikowanej kadry 
medycznej oraz zapewnienie dostępu 
do opieki zdrowotnej świadczonej przez 
specjalistów – lekarzy, pielęgniarzy i pie-
lęgniarki, rezydentów.

Program „Częstochowa dla Medyków” 
jest realizowany w  latach 2021-2023, 
z  uwzględnieniem możliwości jego prze-
dłużenia na pięć lat.

Już po raz trzy-
dziesty ósmy do 
Częstochowy zje-
chali się strażacy 
z  całego kraju, by 
r y w a l i z o w a ć 
o  miano najlep-
szych w  ramach 
Mistrzostw Polski 
w  Sportach Pożar-
niczych. To 
podsumowanie ca-
łorocznego trudu szkolenia 
sportowego prowadzonego 
we wszystkich jednostkach 
Państwowej Straży Pożarnej.

Mistrzostwa Polski w Sporcie Po-
żarniczym od 1996 roku odbywają 
się na obiektach sportowych Cen-
tralnej Szkoły Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie. Są one 

nie tylko najważniejszym spraw-
dzianem sprawności fizycznej 
startujących strażaków, ale także 
pokazem specyfiki służby. – Sport 
pożarniczy to pokaz sprawności 
strażaka. Element wyszkolenia 
i  przygotowania do wykonywania 
zawodowych zadań, często tych 
najtrudniejszych, które wyma-
gają dużego wysiłku fizycznego, 

szybkości działania, refleksu, opa-
nowania i  działania w  zespole – 
podkreślają strażacy.

W  Mistrzostwach udział wzięło 
20 drużyn i  185 zawodników 
w  konkurencjach indywidualnych. 
- Mistrzostwa Polski w  Sporcie 
Pożarniczym były od zawsze nie 
tylko najważniejszym spraw-
dzianem sprawności fizycznej 
startujących strażaków, ale  także 
pokazem specyfiki służby. Należy 
podkreślić interesujący przebieg 
zawodów obfitujący w  zaciętą ry-
walizację, ale rozgrywaną zgodnie 
z zasadami i duchem Fair Play – za-
znaczają strażacy.

W  czasie trwania mistrzostw 
rywalizacja między zawodnikami 
odbywała się w  czterech kon-
kurencjach – pożarniczym torze 

przeszkód (100 m), wspinaniu przy 
użyciu drabiny hakowej, sztafe-
tach pożarniczych 4×100 m i  po-
żarniczych ćwiczeniach bojowych.

Ostatecznie w  krajowej kla-
syfikacji generalnej zwyciężyła 
reprezentacja województwa ma-
zowieckiego, natomiast zwycięzcą 
klasyfikacji indywidualnej został 
Przemysław Kierzenkowski z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.

Ustanowiony został nowy 
rekord Polski w  ćwiczeniu bo-
jowym ustanowiony przez za-
wodników z  woj. mazowieckiego 
czasem25,30 sek.

Zawody zorganizowały Ko-
menda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Centralna 
Szkoła Państwowej Straży Po-
żarnej w Częstochowie.

Wanda Sowińska

Tobie Ukraino!
Odwraca lica swoje dzień
Wnet pola w mroku zasną

dzieś się przekrada wrogi cień
A świeczki w „bunkrach”wnet pogasną.

Nagle spłynęła czerwień zórz
Czy się natura pomyliła?

Gdy noc tuliła świat do snu
Ona nam niebo rozświetliła.

Cóż jasność zsyła w ciemną noc?
W piersiach rytm serca jest ogrmony

Wróg śląc rakiety śmiercionośne
wyjaśnia: przecież to czas wojny. . .

Ktoś się wychylił nagle z okna
Ujrzał jak gdyby inny świat

I wiedział, że nadchodzą mroki,
a z nich wychodzi ogrom krzywd i strat.

A tak niedawno - Ukraina
Tętniła życiem, śmiechem dzieci
Lecz to, co piękne - szybko mija

Grad kul na śpiących w domach - leci.

Prezydent Wielkiej Ukrainy
Prawdziwy Anioł w ludzkim ciele

Swoim rozumem i prawicą
Wskazuje wszystkim szczytne cele.

Polska przyjmuje Emigrantów
Spłakane Matki, małe dzieci

W Polsce dla wszystkich pokrzywdzonych
Słońce nadziei będzie świecić.

Zwyciężysz droga Ukraino!
Wrogowie będą osądzeni

Za „piekło”, które rozpalili
Na tej spokojnej Waszej ziemi.

Zmartwychwstaj Boże sprawiedliwych
Niech będą modły wysłuchane.

Niech los ukara zdradnych, chciwych
Nad ziemią bądź miłości Panem!

Częstochowa

Mistrzowska rywalizacja strażaków

Trwa nabór do programu

Częstochowa dla medyków

Wakacyjna „garażówka”

Upoluj vintage w Galerii Jurajskiej
Przed nami pierwsza tego lata wy-
przedaż garażowa w Galerii Jurajskiej. 
Swój udział zapowiedziało kilkudzie-
sięciu sprzedawców z całego regionu. 
Wydarzenie zaplanowano na nie-
dzielę, 3 lipca. Początek o  godzinie 
12.00.

– Po trzech edycjach za nami możemy po-
wiedzieć śmiało, że „garażówka” na stałe 
wpisała się w kalendarz imprez w mieście. 
Ściągają na nią sprzedawcy z  całego re-
gionu, ale także kupujący z Częstochowy 
i  ościennych miejscowości. To istny raj 
dla poszukujących mody sprzed lat i  tej 
nowej, jak również wszelkiego rodzaju 
rzeczy „z duszą” – mówi Violetta Dziubin-
-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii 
Jurajskiej.

Co takiego tym razem będzie można 
znaleźć? Organizatorzy dzielą rzeczy na 
2 grupy. Po pierwsze, będzie można tu 
znaleźć współczesne używane przed-
mioty np. elektronikę, sprzęt sportowy, 

zabawki, ubrania i ubranka dla dzieci czy 
gry komputerowe i planszowe. Po drugie, 
nie zabraknie dobrego vintage, w  tym 
ubrań i  dodatków, biżuterii, ceramiki, 
szkła, rzeczy z mosiądzu. Wydarzenie jest 
także okazją do wzbogacenia swojej bi-
blioteczki o nowe książki czy kolekcji płyt. 
Nie zabraknie także wszelkich kuriozów 
i rzeczy upcycle.

– Oferta „garażówki” jest dla nas zawsze 
zagadką. To z  czym przyjeżdżają sprze-
dawcy nieraz nas samych zaskakuje. I  to 
w  tej całej inicjatywie jest najciekawsze. 
Dla odwiedzających to z  kolei czysta 
frajda, bo ktoś przyjeżdża po wazon 
z  epoki PRL-u, a  wraca do domu z  su-
kienką z zeszłego sezonu – mówi.

Podobnie jak w przypadku poprzednich 
edycji, tak i  tym razem sprzedającymi 
będą wyłącznie osoby prywatne – miesz-
kańcy Częstochowy i  okolic. Z  imprezy 
wyłączeni są bowiem profesjonalni han-
dlarze np. antykami. – Od giełd czy jar-

marków staroci odróżnia nas to, że tu nie 
ma zawodowych sprzedawców. Każdy 
tutaj pojawia się z tym co ma w domu i co 
chce upłynnić. To prawdziwe sąsiedzkie 
spotkanie, tym bardziej, że wielu miesz-
kańców miasta i  regionu jest z  nami od 
początku – mówi.

Jak podkreśla przedstawicielka Galerii 
Jurajskiej, wydarzenie to nie tylko okazja 
do spotkania, ale także do propagowania 
tzw. obiegu zamkniętego. – Każdy z  nas 
ma w domu niepotrzebne rzeczy np. buty, 
których się nie założyło, książki, które 
znudziły czy szklane wazony, które nie 
cieszą już oka. Zamiast je wyrzucać i „pro-
dukować” śmieci, dajemy im szansę na 
drugie życie. Dla sprzedawcy to z  kolei 
okazja, aby nieco podreperować domowy 
budżet – mówi.

Tym bardziej, że nie jedyna. Jak infor-
muje Galeria Jurajska, „garażówki” będą 
odbywać się do końca tego roku, zawsze 
w pierwszą niedzielę miesiąca.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wybierając się na wakacyjny 
urlop z  biurem podróży, nie 
musimy zaprzątać sobie 
głowy ubezpieczeniem - or-
ganizatorzy sami dbają o  to, 
by ich klienci byli odpo-
wiednio ubezpieczeni. Co 
jednak w  przypadku, gdy de-
cydujemy się samodzielnie 
zorganizować sobie waka-
cje?Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubez-
pieczenia Zdrowotnego jest 
unijnym dokumentem, który po-
twierdza nasze prawo do świad-
czeń medycznych. EKUZ jest 
honorowana w państwach człon-

kowskich Unii Europejskiej oraz 
EFTA, czyli Islandii, Liechten-
steinie, Norwegii i  Szwajcarii. 
W  razie nagłej choroby lub 
wypadku EKUZ uprawnia do 
skorzystania z  pomocy lekarza, 
lub hospitalizacji za granicą na 
identycznych prawach, które 
obowiązują osoby ubezpieczone 
w państwie, do którego podróżu-
jemy. Warto jednak wspomnieć, 
że zakres finansowanych w  ra-
mach EKUZ rodzajów pomocy 
lekarskiej może różnić się w  po-
szczególnych państwach. Jeśli 
więc w  danym państwie pacjent 
pokrywa część kosztów za wi-
zytę u  lekarza, to także dla nas 
będzie ona częściowo odpłatna.

 Dzięki karcie EKUZ mamy 
prawo do leczenia:

- niezbędnego i nieplanowa-
nego

- w ramach publicznego 
systemu opieki zdrowotnej 
danego państwa

- na takich samych zasadach, 
jak obywatele danego 
państwa.

Kto może wyrobić EKUZ  
i jak to zrobić?

EKUZ przysługuje każdej 
osobie, która jest ubez-
pieczona w  Polsce. Mogą 
otrzymać ją też niektóre 

osoby nieubezpieczone, 
które mają prawo do leczenia 
na podstawie szczególnych 
uprawnień (np. dzieci do 18 
lat, które nie mogą być zgło-
szone do ubezpieczenia przez 
rodzica lub dziadka).

Wniosek o wydanie EKUZ  
możemy złożyć:

- osobiście w dowolnym od-
dziale lub delegaturze NFZ
- przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą ePUAP
- przez Internetowe Konto 
Pacjenta
- pocztą tradycyjną – na 
adres oddziału lub delega-
tury NFZ
- pocztą elektroniczną, 
jednak wyłącznie w przy-
padku pracowniczych wnio-
sków o EKUZ.

Jeśli złożymy wniosek 
w  placówce NFZ, Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdro-
wotnego otrzymasz od ręki. 
Tylko w  ubiegłym roku wy-
dano ponad 1,7 mln kart 
EKUZ.

EKUZ przez IKP

Jeśli chcemy złożyć wniosek 
przez Internetowe Konto 
Pacjenta (IKP), informację 

o  karcie EKUZ znajdziemy 
w  zakładce „Moje konto”, 
poniżej informacji o  naszym 
ubezpieczeniu zdrowotnym. 
Następnie wybieramy przy-
cisk „Złóż wniosek”.

Jak długo EKUZ jest ważna  
i ile kosztuje?

Osobom zatrudnionym albo 
prowadzącym działalność go-
spodarczą Europejska Karta 
Ubezpieczenia Zdrowotnego 
jest wydawana na 3 lata. 
Dzieci i  młodzież, którym 
przysługuje EKUZ, otrzymają 
kartę ważną do ukończenia 
18. roku życia.

EKUZ dla emerytów, którzy 
ukończyli 60 lat – w  przy-
padku kobiet lub 65 lat 
– w  przypadku mężczyzn, 
będzie ważna aż 20 lat. Co 
istotne, wydanie Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdro-
wotnego jest bezpłatne.

W  razie pytań dotyczących 
EKUZ można skontaktować się 
z infolinią Narodowego Funduszu 
Zdrowia: 800 190 590. Infolinia 
działa przez całą dobę, 7 dni w ty-
godniu. Połączenie jest bezpłatne.

 ■ Katarzyna Gwara

zdrowie
Zagraniczne wyjazdy

Jedziesz na wakacje? Pamiętaj o karcie EKUZ!
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 „Malutkie Run&Bike”

Rodzinny Piknik Biegowo-Rowerowy
To była niezwykle aktywna 
niedziela w  Malutkich koło 
Radomska. Na terenie kom-
pleksu Malutkie Resort odbyła 
się kolejna impreza pt. „Ma-
lutkie Run&Bike” czyli 
Rodzinny Piknik Biegowo-Ro-
werowy. W  ramach edycji 
2022 odbył się też bieg chary-
tatywny.

Na całą imprezę 
składał się bieg 
główny na dystansie 
12 km, zawody MTB 
dla dzieci i  doro-
słych, biegi dla dzieci, 
marsz nordic walking 
oraz charytatywny 
„Bieg po zdrowie dla 
Agi”. Dziecięce ka-
tegorie rozgrywane 
były w  malowniczych 
o k o l i c z n o ś c i a c h 

ośrodka, natomiast 
trasy dla dorosłych 
miały charakter prze-
łajowy i  prowadziły 
m.in. przez teren starej 
kopalni piasku i  leśne 
zagajniki. Uczest-
nicy mogli skorzystać 
z udogodnień ośrodka, 
m.in. figloraju, parku 
trampolin, toru gokar-
towego, dmuchańców, 
parku linowego i  mini 

zoo. Zawodnicy mogli uzupełnić 
energię w rzemieślniczej lodziarni, 
regionalnej restauracji, pizzerii 
oraz na grillu po łódzku. W sumie 
w  imprezie udział wzięło ponad 
200 zawodników a  kolejne 400 
osób kibicowało wzdłuż trasy i na 
terenie ośrodka. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objęli Pre-
zydent Radomska oraz Starosta 
Powiatu Radomszczańskiego. 

 ■ materiały prasowe Malutkie Resort 

W maju  na staż do Grecji  wyje-
chało 15 uczniów z  klas drugich 
i  trzecich technikum pod opieką 
nauczycielek, opiekunek stażu: 
pani Marzeny Śledź i  pani Ju-
styny Mizery. Był to ostatni wy-
jazd w ramach programu POWER 
z  projektu „Po zawód do Europy”. 
Partner –Greek Culture & Edu-
cation, z  którym Zespół Szkół Sa-
mochodowych  po raz pierwszy 
nawiązał współpracę, wywiązał 
się z  roli gospodarza doskonale. 
Na uczniów czekała praca w  wy-
soko wyspecjalizowanych zakła-
dach, super jedzenie, wygodny 
hotel i  mnóstwo atrakcji w  czasie 
wolnym. Młodzież 
miała możliwość 
zwiedzić Tesaloni-
ki,Meteory,a  w  nich 
kilkusetletnie klasz-
tory prawosławne, 
umieszczone na wyso-
kich masywach skal-
nych , zobaczyć piękne 
stoki Olimpu i Riwierę 
Olimpijską, odbyć 

rejs statkiem na wyspę Skiathos. 
Przez dwa tygodnie uczniowie 
zdobywali nowe doświadczenia 
i  poszerzali swoje kompetencje 
zawodowe i  społeczne. Po-
twierdzeniem zdobycia  nowych 
umiejętności jest m.in. certy-
fikat Europas Mobilność. Był to 
ostatni wyjazd w ramach projektu 
„Po zawód do Europy”. Ale to nie 
ostatnia szansa dla uczniów Ze-
społu Szkół Samochodowych na 
wyjazd na zagraniczne praktyki. 
Już w  lipcu kolejnych 12 uczest-
ników pojedzie do Irlandii a  we 
wrześniu do Portugalii, tym razem 
w ramach programu Erasmus+.

 Zespół Szkół  
Samochodowych  

z  pomocą mieszkańcom 
Ukrainy

Dyrektor Zespołu Szkół Samo-
chodowych pan Jacek Grzego-
rzewski odpowiedział na apel 
Wiceprezydenta Miasta Czę-
stochowy pana Ryszarda Stefa-
niaka o  pomoc dla mieszkańców 
Ukrainy. Osobiście wraz z  panem 
Wiceprezydentem i   z  naczelni-
kiem Wydziału Edukacji panem 
Rafałem Piotrowskim ,nie żałując 
czasu i  środków finansowych, 
w  wielu transportach, zawieźli na 
Ukrainę dary zebrane przez czę-
stochowskie szkoły, także przez 
nauczycieli i  uczniów Zespołu 
Szkół Samochodowych. Przeka-
zali żywność, środki chemiczne,  
medyczne mieszkańcom terenów 
objętych sowiecką agresją, także 
mieszkającym tam Polakom, 
którzy ze łzami w  oczach dzięko-
wali za ten dar serca częstocho-

wian. Pomoc  humanitarna trafiła 
do Charkowa, Iwano-Frankowska 
( dawny Stanisławów), Berdy-
czowa, Humania, Lwowa, Łucka, 
Mościsk, Zdołbunowa.

Transport nie byłby możliwy 
bez  zaangażowania się nauczy-
cieli Zespołu Szkół Samochodo-
wych:pana Roberta Rolewskiego, 
pana Rafała Matuszewskie-
go,pana Dariusza Zalasa, którzy 
dary zawieźli swoimi prywatnymi 
samochodami. W  ostatnim trans-
porcie towarzyszył delegacji i po-
magał w dystrybucji darów ksiądz 
biskup  Andrzej Przybylski.

Wycieczka uczniów  
do zakładu Brembo  

w Dąbrowie Górniczej
W  dniu 20 maja grupa 44 

uczniów klas III Technikum Samo-
chodowego i  Szkoły Branżowej 
odbyła wycieczkę do zakładu 
Brembo w  Dąbrowie Górniczej, 
produkującego tarcze hamulcowe 

na obrabiarkach CNC . To naj-
większy zakład koncernu Brembo 
w  Europie. Uczniowie po odbyciu 
szkolenia BHP na terenie akładu 
zwiedzali hale fabryczne. Zapo-
znali się z  technologią produkcji 
tarcz, nowymi rozwiązaniami 
technologicznymi oraz kontrolą 
jakości gotowych wyrobów. To już 
drugi Zakład Brembo, w  którym 
byli nasi uczniowie. Wcześniej wy-
cieczka przedmiotowa odbyła się 
do zakładu w Częstochowie.

Opiekunami młodzieży podczas 
wycieczki byli nauczyciele -pan 
Jarosław Jaśkiewicz, pan Bogu-
sław Kurzelowski.

Osiągnięcia uczniów  
Zespołu Szkół Samocho-

dowych w Ogólnopolskim  
Młodzieżowym Turnieju 

Motoryzacyjnym
Dnia 21 maja  w Żarnowcu odbył 

się wojewódzki  finał Ogólno-
polskiego Młodzieżowego Tur-
nieju Motoryzacyjnego. Drużyna 
Zespołu Szkół Samochodowych 
zdobyła czwarte miejsce w  wo-
jewództwie, ale w  konkurencji 
„Znajomość Przepisów Ruchu 
Drogowego” Dariusz Śpiewak 
z klasy III technikum zajął pierwsze 
miejsce i  otrzymał puchar Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji 
w  Katowicach a  Adam Rutkowski 
zajął miejsce trzecie. Uczniów do 
turnieju przygotował nauczyciel 
przedmiotów zawodowych, pan 
Dariusz Zalas.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
CZĘSTOCHOWA, UL. ŚW. AUGUSTYNA 3

Młodzież Zespołu Szkół Samochodowych  
na stażu w Grecji

Małe Formy Teatralne

Młodość bez uzależnień  
i przemocy

Poznaliśmy laureatów konkursu 
na Małe Formy Teatralne pod ha-
słem „Młodość bez uzależnień i 
przemocy”. Jego głównym celem 
było propagowanie zdrowego i 
odpowiedzialnego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży.

Głównym celem konkursu, 
było propagowanie zdrowego 
i odpowiedzialnego stylu życia 
wśród dzieci i młodzieży, po-
przez ukazanie szkodliwości i 
zagrożeń związanych z używa-
niem substancji psychoaktyw-
nych. - Wydobywanie ze świata 
jego pozytywnego obrazu, pozna-
wanie jego zagadek i tajemnic, 
zgłębianie ludzkich możliwości to 
kierunki, które warto sobie wy-
znaczać w każdym wieku, ale w 
waszym to początek drogi – mówił 
do uczestników konkursu prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk.

Laureaci spotkali się w sali se-
syjnej urzędu miasta. Za trzy 
pierwsze miejsca dla zespołów 
teatralnych, w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych, przyznano 

nagrody o wartości: 1 500 zł  
(I miejsce), 1 000 zł (II miejsce)  
i 500 zł (III miejsce).
Laureatami konkursu zostali:

W kategorii szkół  
podstawowych:

I miejsce - SP nr 38 im. Ludwika 
Zamenhofa

II miejsce - SP nr 31 im. Orła 
Białego

III miejsce - SP nr 42 im. Jana 
Brzechwy

W kategorii szkół  
ponadpodstawowych:

I miejsce - Zespół Szkół im. B. 
Prusa

II miejsce - I LO im. J. Słowackiego
wyróżnienie - IX LO im. C.K. 

Norwida
Organizatorem Konkursu był 

Urząd Miasta Częstochowy - Wy-
dział Polityki Społecznej i Miejska 
Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Często-
chowie.

 ■ oprac. Katarzyna Gwara
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Targi Pracy w Galerii Jurajskiej
Kilkunastu pracodawców z miasta i regionu 
wzięło udział w Targach Pracy, które zorga-
nizowaliśmy w  Galerii Jurajskiej. Oferty 
pracy czekały nie tylko na tych młodych, 
ale i starszych.

Wystawcy, którzy wzięli udział w targach, mieli 
do zaoferowania kilkadziesiąt ofert pracy. Wśród 
odwiedzających byli przede wszystkim młodzi 
ludzie, absolwenci szkół średnich i studenci. Wy-
stawcy nie tylko przygotowali całą gamę ofert 
zatrudnienia z różnych branż. Proponowali także 
pomoc w  dopasaniu najlepszego stanowiska 
pracy. A  zakres wyszukiwanych zawodów był 
naprawdę szeroki. Kandydatów do obsadzenia 
wolnych stanowisk poszukiwali doskonale znani 
w regionie pracodawcy. Wśród nich znaleźli się:

 ■ Politechnika Częstochowska
 ■ Hegelmann Transporte spółka z o.o.
 ■ HGFS spółka z o.o.
 ■ KEBE POLAND spółka z o.o.

 ■ CORTIZO spółka z o.o.
 ■ Ekopol spółka z o.o.
 ■ Express Heroes spółka z o.o. 
 ■ Wulkan S.A.
 ■ P.Z.U
 ■ Telbridge
 ■ PRU
 ■ Kobnext spółka z o.o.
 ■ Velex
 ■ RANDSTAD 
 ■ IMPEL
 ■ SGP GROUP 

Targi Pracy to doskonała okazja do zapoznania 
się z  możliwościami, oczekiwaniami i  wymo-
gami rynku pracy, który jest zróżnicowany 
i  dynamiczny. Pracodawcy mają możliwość bez-
pośredniego kontaktu z  wieloma potencjalnymi 
pracownikami, z kolei ci ostatni mogą skonfron-
tować oferty nawet kilkudziesięciu przedsię-
biorców i  ostatecznie wybrać najatrakcyjniejszą 
z nich.

 ■ Katarzyna Gwara
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Powiatowy Urząd Pracy

Częstochowscy pracodawcy 
zainteresowani zatrudnieniem 
pracowników z Ukrainy
W siedzibie Powiatowego Urzędu 
Pracy przy ulicy Szymanow-
skiego zostało zorganizowane 
spotkanie informacyjne dla czę-
stochowskich pracodawców. 
Głównym tematem było zatrud-
nienie Ukrainek i  Ukraińców. 
Padało dużo pytań o przepisy i le-
galizację pracy osób zza 
wschodniej granicy.

Inicjatywa ma jeszcze bardziej 
zacieśnić współpracę największej 
w  regionie instytucji rynku pracy 
z podmiotami gospodarczymi działa-
jącymi na terenie Częstochowy i po-
wiatu częstochowskiego.

- Warto, żeby spotkania odpowia-
dające na pytania przedsiębiorców 
w  zakresie pozyskiwania pracow-
ników, które cieszą się zaintereso-
waniem, miały charakter cykliczny. 
Dałem się też przekonać, żeby 
w  przyszłości odbywały się w  więk-
szych pomieszczeniach – zauważał 
obecny na spotkaniu prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Pierwsze ze spotkań koncentro-
wało się na zagadnieniach dotyczą-
cych podjęcia zatrudnienia przez 
obywateli Ukrainy, dokumentów, 
jakimi się należy posługiwać przy 
podpisywaniu umów. Co istotne, 
przez trwającą na wschodzie wojnę, 
znacznie zmieniły się tendencje na 
lokalnym rynku pracy. Teraz w  zde-
cydowanej większości wśród szu-

kających zatrudnienia są panie. 
Mężczyźni wyjechali bowiem z Polski 
i walczą w obronie ojczyzny.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że 
zarejestrowani w  częstochowskim 
urzędzie pracy ukraińscy obywa-
tele mogą korzystać nie tylko z  do-
stępnych ofert pacy, ale również ze 
wszystkich oferowanych przez urząd 
usług i instrumentów rynku pracy na 
takich samych zasadach jak Polacy.

W  trakcie spotkania nie zabrakło 
także cennych informacji o możliwo-
ściach wspierania pracodawców w ra-
mach podnoszenia kwalifikacji przez 
pracowników w oparciu o środki, któ-
rymi dysponuje urząd pracy.

- Podkreślmy także, że w  związku 
z  zaangażowaniem wielu insty-
tucji w  pomoc obywatelom Ukrainy, 
w  spotkaniu – obok przedstawicieli 
Powiatowego Urzędu Pracy w Często-
chowie oraz Urzędu Miasta Często-
chowy – wzięli udział reprezentanci 
takich instytucji, jak Straż Graniczna, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Śląski 
Urząd Wojewódzki oraz Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych – mówi 
Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy 
magistratu. - Podzielili się oni wiedzą 
i doświadczeniem w stosowaniu prze-
pisów związanych z  pobytem Ukra-
inek i  Ukraińców w  naszym kraju. 
W  związku z  dynamiczną sytuacją na 
przejściach granicznych na Wscho-
dzie najwięcej pytań kierowano do 
pograniczników – podsumowuje.
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Ostatnie dni upłynęły w naszym kraju 
pod znakiem upałów. Wysokie tempe-
ratury dają się we znaki wszystkim. 
Doskwierają nam również w pracy. 
Zmęczeni upałem pracownicy mogą 
mieć trudności ze skupieniem się na 
swoich zadaniach. Jak poprawić ich 
komfort? Jakie obowiązki spoczywają 
na pracodawcy?

Wysokie temperatury mogą mieć wpływ 
nie tylko na wydajność, ale i bezpieczeń-
stwo. W kodeksie pracy są konkretne za-
pisy określające, w jaki sposób pracodawca 
powinien zapewnić bezpieczne i higie-
niczne warunki pracy – również właśnie te 
związane na przykład z upałem.

W sytuacji, gdy ze względu na warunki 
atmosferyczne dochodzi do pogorszenia 
warunków pracy, pracodawca powinien 
podjąć działania, by je poprawić. W jaki 
sposób?

Przykładem takich działań mogą być:
• skrócenie czasu pracy pracowników,

• wprowadzenie dodatkowych przerw w 
pracy,

• zapewnienie klimatyzowanych pomiesz-
czeń do odpoczynku,

• zapewnienie klimatyzacji w pomieszcze-
niach pracy.

Skrócenie czasu pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy pra-
codawca może w upalne dni wprowadzić 
dodatkowe przerwy albo pozwolić pracow-
nikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. 
Zależy to jednak wyłącznie od dobrej woli 
pracodawcy. W przypadku wcześniejszego 
wyjścia – nie może ono powodować obni-
żenia wynagrodzenia pracownika.

Przerwy regeneracyjne

W ostatnich latach rośnie popularność 
oferowanych przez niektórych praco-
dawców tzw. przerw regeneracyjnych w 
pokojach relaksu.

Wysokość temperatury

Chociaż istniejące regulacje nakładają na 
pracodawcę obowiązek zapewnienia w po-
mieszczeniach odpowiedniej temperatury, 

wymiany powietrza i zabezpieczenia przed 
wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami 
cieplnymi i nasłonecznieniem, to jednak – 
co do zasady – nie określają maksymalnej 
temperatury powietrza, w jakiej praca 
może być wykonywana w pomieszczeniach.

Klimatyzacja i zimne napoje

Zmniejszenie związanych z upałami 
uciążliwości pracy w pomieszczeniach jest 
możliwe między innymi dzięki zapewnieniu 
właściwej wentylacji oraz klimatyzacji 
pomieszczeń. Stosowanie takich roz-
wiązań zwalnia pracodawcę z obowiązku 
zapewnienia napojów pracownikom wy-
konującym pracę w pomieszczeniach za-
mkniętych, o ile temperatura w takich 
pomieszczeniach nie przekracza 28 stopni 
Celsjusza.

Kiedy temperatura w pomieszczeniu jest 
wyższa, pracodawca musi zapewnić pra-
cownikom napoje. W takiej sytuacji nie ma 
znaczenia to, czy stanowisko pracy jest wy-
posażone w klimatyzację czy też nie.

W przypadku osób pracujących na otwartej 
przestrzeni pracodawca ma obowiązek za-
pewnienia napojów, gdy temperatura prze-

kracza 25 stopni Celsjusza. Niezależnie od 
tego, czy praca jest wykonywana w pomiesz-
czeniu czy na otwartej przestrzeni, napoje 
powinny być dostępne dla pracowników w 
ciągu całej zmiany roboczej.

Jeśli pracodawca nie respektuje tego 
obowiązku popełnia wykroczenie zagro-
żone karą grzywny w wysokości od 1 do 30 
tysięcy złotych.

Większa ochrona młodocianych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku  
w sprawie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac, pracownicy  
z tej grupy nie mogą pracować w pomiesz-
czeniach, w którym temperatura prze-
kracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność 
względna powietrza – 65 proc.

 ■ Katarzyna Gwara

Praca w upały

Jakie obowiązki ma pracodawca?
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CZOŁOWY PRODUCENT WYROBÓW ODLEWNICZYCH dla przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego, 
 prowadzący działalność w zakresie wytwarzania odlewów z żeliwa szarego i obróbki mechanicznej

OPERATORA MASZYN CNC, - OPERATORA / PROGRAMISTĘ, - WYTAPIACZA ŻELIWA,
PRACOWNIKA PRODUKCJI, - MECHANIKA / ELEKTRYKA

ZATRUDNI:

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? APLIKUJ DO NAS!

CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji prosimy przesyłać na adres email: 

rekrutacja@wulkansa.com.pl lub składać osobiście pod adresem: Wulkan SA, ul. Tartakowa 31/33, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 55 47/734 460 292

W naszym kraju

Maj kolejnym 
miesiącem z niską  
stopą bezrobocia

Harmonogram

Dyżury  
w częstochowskim 
ZUS

Coraz mniej czasu na złożenie wniosków

90 mln zł do rozdania

Z  danych Głównego Urzędu Statystycznego 
wynika, że stopa bezrobocia w  maju wy-
niosła 5,1 proc. To spadek zarówno 
w odniesieniu do kwietnia, jak i do analogicz-
nego okresu w ubiegłym roku.

Tym samym GUS potwierdził wcześniejsze sza-
cunki Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej. 
Z danych urzędu statystycznego wynika, że w maju 
w rejestrach urzędów pracy figurowało 850,2 tys. 
osób, o  27,7 tys. osób mniej niż w  kwietniu br. 
i o 176,5 tys. mniej niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w  końcu maja 
br. kształtowała się w przedziale od 2,8 proc. w wo-
jewództwie wielkopolskim do 7,9 proc. w warmiń-
sko-mazurskim.

Dobrą sytuację na rynku pracy w  Polsce po-
twierdzają również dane Eurostatu za kwiecień 
br. Wynika z  nich, że Polska po raz kolejny zna-
lazła się w  czołówce państw europejskich z  naj-
niższym bezrobociem razem z Niemcami (3 proc.). 
Lepiej wypadły tylko Czechy z wynikiem 2,4 proc. 
Natomiast najwyższe bezrobocie odnotowano 
w Hiszpanii (13,3 proc.), Grecji (12,7 proc.) oraz we 
Włoszech (8,4 proc.).

Konsultanci oddziału ZUS w Często-
chowie będą czuwać przy telefonie w 
określonych godzinach 1, 6, 8 i 13 lipca. 
Każdy z tych dni będzie poświęcony wy-
branym kwestiom.

Z konsultantkami/konsultantami oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Czę-
stochowie będzie można porozmawiać 
dzwoniąc pod numer 727 690 746.

A oto harmonogram lipcowych dyżurów  
i ich tematyka:

• 6 lipca (środa) w godz. 11.00-13.00 – „Re-
habilitacja lecznicza w ramach prewencji 
rentowej ZUS”

• 1 i 8 lipca (piątek) w godz. 9.00-12.00 
–  „Zatrudnianie cudzoziemców a obo-
wiązek ubezpieczeń społecznych”

• 13 lipca (środa) w godz. 11.00-13.00  
– „Świadczenia pieniężne z ubezpie-
czenia chorobowego”

Trwa nabór wniosków w  kon-
kursie Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych dla firm na dofinan-
s o w a n i e  p r o j e k t ó w 
poprawiających bezpieczeństwo 
pracy. Do rozdania jest 90 mln zł. 
Jeśli ktoś chce skorzystać z finan-
sowego wsparcia, musi się jednak 
spieszyć. Czasu na złożenie  
dokumentacji do ZUS zostało nie-
wiele. Wnioski o dofinansowania 
można składać tylko do  
8 lipca.

ZUS nagrodzi projekty, które 
zmniejszą zagrożenie wypadkami przy 
pracy lub chorobami zawodowymi. 
Pracodawca może otrzymać nawet 300 
tys. zł na swoje działania. - Dofinanso-
wanie może dotyczyć m.in. inwestycji, 
które zmniejszą nadmierny hałas, 
promieniowanie, zapylenie w  miejscu 
pracy czy na też sprzęt, który zwiększa 
bezpieczeństwo pracy na wysokości. 
Lista możliwości jest długa – mówi 
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dofinansowanie może pokryć do 80 
proc. szacowanej wartości projektu 

i  wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na 
jednego pracodawcę. Łączna kwota, 
jaką ZUS planuje wydać na poprawę 
bezpieczeństwa w  zakładach pracy, 
wynosi w  tym roku budżetowym  
90 mln złotych.

- W  konkursie mogą wziąć udział ak-
tywni przedsiębiorcy, którzy nie zale-
gają z  opłacaniem składek i  podatków 
oraz nie korzystali z  dofinansowania 
ZUS w  ostatnich trzech latach. Nie 
mogą też znajdować się w  stanie upa-
dłości, pod zarządem komisarycznym, 
w  toku likwidacji, postępowania upa-
dłościowego lub postępowania ukła-
dowego z  wierzycielem – wskazuje 
rzeczniczka.

Szczegóły konkursu, regulamin 
i  wzory niezbędnych dokumentów 
są dostępne na stronie internetowej 
www.prewencja.zus.pl. Najlepsze pro-
jekty wybiorą eksperci Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy. W  poprzed-
niej edycji konkursu z  dofinansowania 
ZUS skorzystało około tysiąca praco-
dawców w  Polsce. Środki pochodzą 
z  części funduszu wypadkowego prze-
znaczonej na działania zapobiegające 
wypadkom.
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DYSPOZYTORA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
Z JĘZYKIEM OBCYM

hr.pl@expressheroes.eu
+48 500 161 364

Skontaktuj się z nami:

POSZUKUJEMY

SPEDYTORA MIĘDZYNARODOWEGO

Podwyżki minimalnego wyna-
grodzenia w ochronie zdrowia 
weszły w  życie. W  myśl no-
wych przepisów pracodawca 
nie będzie mógł zejść z pensją 
dla pracowników placówek 
ochrony zdrowia poniżej usta-
lonego minimum. Najniższe 
wynagrodzenie zasadnicze ra-
towników medycznych 
i  pielęgniarek ze średnim wy-
kształceniem wzrośnie o 1550 
zł (wzrost z  3772 zł do 5323 
zł), magistrów pielęgniarstwa, 
fizjoterapii, farmaceutów 
i  diagnostów laboratoryjnych 
ze specjalizacją o  1827 zł 
(wzrost z  5478 zł do 7304 zł). 
Nowe rozwiązania nie 
wszystkim się jednak podo-
bają. Szczególnie głośno są 
krytykowane między innymi 
wśród lekarzy rezydentów, 
którzy w efekcie mogą zarobić 
mniej niż pielęgniarki czy far-
maceuci z tytułem magistra.

Ustawa obejmuje osoby za-
trudnione w  ramach umowy 
o  pracę w  podmiotach leczni-
czych. Zgodnie z  przyjętymi sza-
cunkami, dotyczy ona blisko 500 
tys. osób. Określa ona najniższe 
gwarantowane prawem wyso-
kości wynagrodzeń zasadniczych 
dla medycznych i  niemedycznych 
pracowników działalności podsta-
wowej. Na podwyżki mogą liczyć 
zatrudnieni na umowę o  pracę 
lekarze, w  tym stomatolodzy, 
pielęgniarki, fizjoterapeuci, far-
maceuci, diagności laboratoryjni, 
a także personel pomocniczy.

Przykładowy wzrost gwaranto-
wanych najniższych wynagro-

dzeń zasadniczych ma wynosić:

 ● lekarz specjalista II stopnia: 
z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost 
o 1 441 zł;

 ● lekarz specjalista I stopnia:  
z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost 
o 2 009 zł;

 ● mgr pielęgniarstwa, fizjote-
rapii, farmaceuta, diagnosta 
laboratoryjny ze specjalizacją, 
psycholog kliniczny, inny 
pracownik wykonujący zawód 
medyczny wymagający tytułu 
magistra i specjalizacji: z 5 
478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 
827 zł;

 ● lekarz dentysta, bez specja-
lizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł 
- wzrost o 1 827 zł;

 ● lekarz lub dentysta stażysta: 
z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost 
o 1 194 zł;

 ● mgr farmaceuta, fizjotera-
peuta, diagnosta laborato-
ryjny, pielęgniarka, psycholog 
bez specjalizacji: z 4 186 zł do 
5 775 zł – wzrost o 1 590 zł;

 ● pielęgniarka ze średnim wy-
kształceniem: z 3 772 zł do 5 
323 zł - wzrost o 1 550 zł;

 ● fizjoterapeuta, ratownik 
medyczny, technik elektro-
radiologii, inny pracownik 
wykonujący zawód medyczny 
wymagający wyższego 
wykształcenia na poziomie 
studiów I stopnia: z 4 185 do 5 
323 zł - wzrost o 1 137 zł

 ● opiekun medyczny, technik 
medyczny ze średnim wy-
kształceniem: z 3 772 zł do 4 
870 zł – wzrost o 1 097 zł;

 ● sanitariusz, salowa: z 3 049 zł 
do 3 680 zł – wzrost o 632 zł.

- Uchwalenie ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagro-
dzenia w  zależności od grupy 
zawodowej gwarantuje więc pod-
wyżki od 17 do 41 proc. Średnio 
najniższe wynagrodzenie za-
sadnicze wzrośnie aż o  30 proc.  
- twierdzi resort zdrowia.

Przy tej okazji warto wspo-

mnieć, ze Ministerstwo Zdrowia, 
do grupy która dotychczas 
obejmowała pracowników wy-
konujących zawód medyczny 
wymagający wyższego wy-
kształcenia na poziomie studiów 
I  stopnia, dołączyło pielęgniarki 
i  położne z  wykształceniem 
średnim.

Nowe rozwiązania nie 
wszystkim się jednak podobają. 
Eksperci twierdzą, że decyzja 
rządzących może sprawdzić, że 
po zmianach wzrosną aspiracje 
płacowe osób – lekarzy i  pielę-
gniarek - świadczących usługi na 
postawie umów cywilnopraw-
nych. Kolejną grupę stanowią 
pracownicy administracji, którzy 
nie są wymienieni w  załączniku 
do nowelizacji podnoszącej mi-
nimalne wynagrodzenia. Swój 
sprzeciw wobec nowych roz-
wiązań wyrażają też między in-
nymi lekarze rezydenci, którzy 
w efekcie mogą zarobić mniej niż 
pielęgniarki czy farmaceuci z  ty-
tułem magistra.

 ■ Katarzyna Gwara

Od lipca

Podwyżki w ochronie zdrowia
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HR@HGFS.EU
+48 500 161 961

HGFS Sp. z o.o.,
ul.Warszawska 106,

42-202 Częstochowa

POSZUKUJEMY
OSÓB NA STANOWISKA:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
I WYSŁANIA CV NA MAILA:

SPECJALISTA DS. PŁAC
SAMODZIELNY 

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY

ZAINTERESOWANY?
ZAPRASZAMY

DO KONTAKTU:

WWW.HEGELMANN.PL

+48 500 161 961

HR.PL@HEGELMANN.COM

ZBUDUJ Z NAMI SWOJĄ KARIERĘ!
POSZUKUJEMY:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY USŁUG TRANSPORTOWYCH

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

SPECJALISTA DS. KADR

SPECJALISTA DS. FRACHTU MORSKIEGO, KOLEJOWEGO, LOTNICZEGO

ADMINISTRATOR ERP

PRAWNIK

KIEROWCA ZAGRANICZNY I MIĘDZYNARODOWY C+E

DYSPOZYTOR TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
z językiem ukraińskim/rosyjskim

SPECJALISTA DS. BHP
z językiem angielskim/rosyjskim

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o.   

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: KIEROWCA AUTOBUSU.

OGŁOSZENIE

• Osoby zainteresowane pracą na ww stanowisku pracy proszone są o skła-
danie ofert pracy  bezpośrednio do Biura Podawczego - Sekretariat MPK  
z dopiskiem „kandydat na kierowcę autobusu” lub na adres mailowy:  
sekretariat@mpk.czest.pl

• Kontakt telefoniczny: 34 377 91 01 lub 34 377 91 20

• Oferta powinna zawierać:  
CV + podanie + Oświadczenie RODO dla kandydata ubiegającego się o 
zatrudnienie (oświadczenie dostępne na stronie  
internetowej Spółki: www.mpk.czest.pl w zakładce:  
O firmie – informacja dotycząca rekrutacji.

MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko  
z wybranymi kandydatami. Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie  
i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Więcej informacji na stronie www.mpk.czest.pl

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ NA BIEŻĄCO AŻ DO ODWOŁANIA.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
• prawa jazdy kat. D z kodem 95,

• świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu osób,

• orzeczenia psychologicznego ( art.39 ustawy o transporcie drogowym ),

• odpowiedzialności i dyspozycyjności,

• opanowania i odporności na stres,

• umiejętności pracy z ludźmi.

OFERUJEMY:
• umowę o pracę – cały etat,

• wsparcie Patrona w pierwszych dniach pracy

• pakiet świadczeń socjalnych w tym dofinansowanie do wypoczynku,

• bilety wolnej jazdy środkami komunikacji miejskiej.

DODATKOWE INFORMACJE:
• praca w równoważnym systemie czasu pracy

• praca we wszystkie dni tygodnia oraz niedziele i święta
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Częstochowa

Brutalny atak na placu Orląt Lwowskich. 
Ofiara nie żyje

Rędziny

Chciał pożyczyć sto złotych.  
Gdy spotkał się z odmową, 
zaatakował ekspedientkę

Wkrótce minie rok od potwornej zbrodni

Jak może wyglądać podejrzany  
o zabójstwo Jacek Jaworek?

Myszków

Kolejni rowerzyści będą musieli 
zapłacić wysokie mandaty

Poczesna

Dwukrotnie włamał się do tego 
samego domu. Za drugim razem 
został złapany na gorącym uczynku

Myszków

Kradł katalizatory. Śledczy wpadli  
na jego trop

49-letni mieszkaniec Częstochowy, który 
został zaatakowany ciężkim narzędziem, 
nie żyje. Do brutalnej napaści doszło 
w piątkowy wieczór na placu Orląt Lwow-
skich. Policjanci zatrzymali, a  sąd 
tymczasowo aresztował 35-latka, który 
odpowie za zabójstwo.

- Do siedzącego na ławce 49-letniego męż-
czyzny podeszła grupa osób, która ciężkim 
narzędziem kilkukrotnie uderzyła go w  oko-
licę głowy i  szyi. Sprawcy zbiegli z  miejsca 
zdarzenia - mówi asp. Daniel Zych z  często-
chowskiej policji. Mężczyzna w  ciężkim stanie 
trafił do częstochowskiego szpitala. Niestety 

po kilku godzinach zmarł. - W  wyniku inten-
sywnych czynności operacyjnych policjanci 
Wydziału Kryminalnego KMP w Częstochowie 
zatrzymali do sprawy 3 osoby. 35-letnią ko-
bietę i  dwóch mężczyzn w  wieku 27 oraz 35 
lat - dodaje. Stróże prawa pracowali na miejscu 
zbrodni pod nadzorem prokuratora. 35-letnia 
kobieta została przesłuchana w  charakterze 
świadka, natomiast 27-latek usłyszał zarzut 
udziału w  pobiciu ze skutkiem śmiertelnym 
z  użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co 
grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 35-
letni mężczyzna odpowie za zabójstwo. Na 
wniosek prokuratora sąd zdecydował, że naj-
bliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Trzy najbliższe miesiące spędzi 
w  areszcie 39-letni mieszkaniec 
gminy Rędziny, który dokonał kra-
dzieży rozbójniczej w  jednym ze 
sklepów w  powiecie częstochow-
skim. Na dodatek mężczyzna 
wsiadł za kierownicę pomimo są-
dowego zakazu. Na tym nie koniec 
jego „wybryków”. Jak się okazało, 
prowadził pod wpływem narko-
tyków, a samochód, którym jechał, 
był kradziony.

Do zdarzenia doszło w gminie Mstów. 
Policjanci z  Kłomnic otrzymali zgło-
szenie od pracownicy sklepu wie-
lobranżowego, że doszło tam do 
kradzieży rozbójniczej. Wstępne 
ustalenia wskazywały, że nieznany 
mężczyzna wszedł do sklepu i  za-
pytał, czy ekspedientka pożyczy mu 
100 złotych. Gdy kobieta odmówiła, 
klient wszedł za ladę, wyciągnął z szu-
flady pieniądze i  wychodząc kopnął 
pracownicę, która próbowała go po-
wstrzymać. Po wszystkim wsiadł do 
samochodu i odjechał.

Patrol z  Kłomnic wspólnie z  krymi-

nalnymi z  częstochowskiej komendy 
w  wyniku wnikliwej pracy opera-
cyjnej ustalili, że sprawcą jest 39-letni 
mieszkaniec gminy Rędziny, który już 
wcześniej odbywał karę pozbawienia 
wolności za podobne przestępstwa. - 
Po kilku godzinach intensywnych czyn-
ności mundurowi namierzyli 39-latka 
w  pobliskiej miejscowości. Okazało 
się, że samochód, którym podróżował, 
ukradł 2 dni wcześniej z  prywatnej 
posesji - mówi podkomisarz Sabina 
Chyra-Giereś, oficer prasowy często-
chowskich policjantów. - Ponadto, 
wsiadł za kierownicę pojazdu posia-
dając trzy dożywotnie zakazy pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych, 
a  wstępne badanie wykazało, że znaj-
dował się pod wpływem metamfeta-
miny - dodaje.

Na wniosek częstochowskiej pro-
kuratury sąd zdecydował, że kolejne 
3 miesiące mężczyzna spędzi teraz 
w  areszcie. Za popełnione czyny grozi 
do 10 lat pozbawienia wolności, jednak 
39-latek działał w  warunkach recy-
dywy, dlatego grozi mu kara więzienia 
podwyższona o połowę.

Surowe konsekwencje spotkały 
czterech mężczyzn, którzy pijani 
wybrali się na przejażdżkę rowe-
rową. Mundurowi z  Wydziału 
Ruchu Drogowego myszkowskiej 
komendy nałożyli na nich wysokie 
mandaty karne.

W  ręce policjantów z  myszkowskiej 
drogówki wpadło 4 pijanych rowerzy-
stów. Cykliści w wieku 45, 51, 54 i 61 lat 
jechali rowerami, będąc pod wpływem 
alkoholu. Pierwszy z  nich - 61-latek 

- wpadł na ulicy Jana Pawła w  Mysz-
kowie. Następny pijany rowerzysta 
został zatrzymany na ulicy Kościuszki  
w  Myszkowie. Kolejnych dwóch nie-
trzeźwych mężczyzn w wieku 45 i 51 lat, 
ten sam patrol mundurowych skontro-
lował na ulicy Jurajskiej w miejscowości 
Masłońskie. Niechlubny rekordzista 
miał w organizmie 1.3 promila alkoholu!  
W  związku z  popełnionym wykrocze-
niem, wszyscy czterej zostali ukarani 
wysokimi mandatami.

36-latek dwukrotnie włamał się do 
tego samego domu w  Zawadzie. 
Przy pierwszym podejściu udało 
mu się wynieść łup o wartości kilku 
tysięcy złotych. 14 czerwca męż-
czyzna postanowił włamać się 
ponownie, ale tym razem został za-
trzymany przez patrol z Poczesnej. 
Za kradzież z włamaniem w warun-
kach recydywy, w  wiezieniu może 
spędzić kilkanaście lat.

- Patrol z  Poczesnej uzyskał infor-
mację, że do jednego z  niezamiesz-
kałych domów w  Zawadzie ktoś się 
włamał. Policjanci natychmiast poje-
chali na miejsce. Wchodząc na posesję, 
usłyszeli głośne trzaskanie dochodzące 

z domu. Zaraz potem zauważyli oparty 
o  ścianę rower, a  w  drzwiach wejścio-
wych wybitą szybę. Mundurowi byli 
pewni, że w  środku jest złodziej i  nie 
pomylili się. W  środku znaleźli przy-
gotowany do wyniesienia łup, a  na 
strychu ukrywającego się 36-latka. 
Mężczyzna był znany policjantom 
z  wcześniejszych kradzieży i  rozboju, 
za co już odbywał karę pozbawienia 
wolności. 36-latek kilka dni wcześniej 
również włamał się do tego domu, skąd 
wyniósł łup o  wartości kilku tysięcy 
złotych - informuje o  okolicznościach 
zdarzenia KMP w  Częstochowie. Ze 
względu na to, że mężczyzna włamania 
dopuścił się w  warunkach recydywy, 
teraz grozi mu kara pozbawienia wol-
ności wyższa o połowę.

W ręce kryminalnych z Myszkowa wpadł 
mężczyzna podejrzany o  kradzież katali-
zatorów samochodowych. Z  ustaleń 
policjantów wynika, że sprawca dopuścił 
się kilku takich przestępstw. 27-latek od-
powie za to jako recydywista.

Policjanci z  Wydziału Kryminalnego mysz-
kowskiej komendy prowadzili ustalenia, doty-
czące spraw kradzieży katalizatorów na terenie 
miasta. Śledczy wpadli na trop przestępcy, zaj-
mującego się tym nielegalnym procederem. 

Złodziejem samochodowych katalizatorów 
okazał się 27-letni mieszkaniec Częstochowy. 
Mężczyzna przyznał się do wycięcia i kradzieży 
katalizatora z  lexusa, kii sportage i  suzuki sa-
murai. Posługując się specjalnymi narzędziami, 
odcinał katalizatory, głównie z  pojazdów za-
parkowanych na przyblokowych niestrzeżo-
nych parkingach. Łupem rabusia padły części 
układów wydechowych warte blisko 5 tysięcy 
złotych. Za przestępstwa kradzieży odpowie 
w warunkach recydywy.

Wkrótce minie rok od rozpoczęcia poszu-
kiwań Jacka Jaworka. 52-latek jest 
podejrzany o  potrójne zabójstwo swoich 
bliskich w Borowcach w powiecie często-
chowskim. Śledczy przygotowali portrety 
progresywne obrazujące, jak może 
obecnie wyglądać mężczyzna.

Przypomnijmy, według śledczych Jacek Ja-
worek 10 lipca 2021 roku ubiegłego roku za-
strzelił swojego brata, jego żonę i  ich syna. 
Sprawcy nie udało się odszukać, mimo że w po-
szukiwania od początku zaangażowano wiele 
jednostek. Okolice Borowców przeczesywały 
ogromne siły policji wsparte przez strażaków. 
Wykorzystano nowoczesne centrum dowo-
dzenia i  drony. Do poszukiwań zaangażowano 
policję konną i  specjalne psy tropiące. Policja 
sprawdzała nawet wizje jasnowidza Krzysztofa 
Jackowskiego, który twierdził, że zwłok męż-

czyzny należy szukać w gminie Poraj. Niestety 
żadne z tych działań nie przyniosły efektu.

Wkrótce minie rok od tej potwornej zbrodni. 
Ponieważ zwłok mężczyzny nie znaleziono 
w  pobliżu, niewiele wskazuje, aby po zbrodni 
targnął się na swoje życie. Jacek Jaworek 
prawdopodobnie żyje i  się ukrywa, niewy-
kluczone, że ktoś mu w  tym pomaga. Jedna 
z  hipotez mówi, że zbiegł za granicę. Śledczy 
przygotowali portrety progresywne obrazu-
jące, jak może obecnie wyglądać mężczyzna. 
Sporządził je biegły z  Laboratorium Krymina-
listycznego KWP w Katowicach.

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek 
informacje o  miejscu pobytu poszukiwanego, 
proszone są o  kontakt z  Wydziałem Krymi-
nalnym KWP w  Katowicach tel. 798031306, 
Komendą Miejską Policji w  Częstochowie tel. 
47 858 1255, albo z najbliższą jednostką policji 
tel. alarmowy 112.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

tel. 601 965 567
email: bacart@interia.pl

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:

OLEJE

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH            SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH             AUTOBUSÓW

MOTOCYKLI I SKUTERÓW            POJAZDÓW ROLNICZYCH           WÓZKÓW INWALIDZKICH

PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

Uwaga

Wzmożone kontrole 
ITD

Przebudowa alei Wojska Polskiego

MZD:  roszczenia ze strony byłego wykonawcy 
od zamawiającego są nieuzasadnione

Wakacje to okres wzmożonego ruchu autokarowego.  
W związku z tym Inspekcja Transportu Drogowego roz-
poczęła coroczną akcję „Bezpieczny Autokar”, której 
celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas po-
dróży tym środkiem transportu. Inspektorzy ITD 
sprawdzają m.in. stan techniczny autobusów oraz czas 
pracy i trzeźwość kierowców.

- Działania, które Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi 
w okresie wakacyjnym na terenie całego kraju, mają przede 
wszystkim wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa najmłod-
szych, którzy wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek – mówi 
minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Taka kontrola to 
też większa pewność dla rodziców, opiekunów i organizatora 
wyjazdu, że dzieci jadą sprawnym pojazdem, z odpowiednio 
przygotowanym do trasy kierowcą. Działania te mają nie tylko 
charakter kontrolny, ale również profilaktyczny i edukacyjny. 
Zwracają uwagę przewoźników i kierowców, na istotne ele-
menty ich pracy, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeń-
stwo na drodze. Wpływają więc na zwiększenie świadomości 
przewoźników o ich obowiązkach i ewentualnych zagroże-
niach – dodaje Andrzej Adamczyk.

W akcji „Bezpieczny autokar” wykorzystywany jest najno-
wocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje Inspekcja Transportu 
Drogowego. Wśród takich wymienić można Mobilne Jednostki 
Diagnostyczne. To unikatowy w skali kraju sprzęt pomiarowo-
-kontrolny, który pomaga inspektorom wykrywać niesprawne, 
niebezpieczne i zatruwające środowisko naturalne pojazdy.

- Mobilne Jednostki Diagnostyczne, które zostały zapro-
jektowane na potrzeby Inspekcji, to w pełni automatyczne 
urządzenia, które umożliwiają przeprowadzenie komplek-
sowej kontroli pojazdu w warunkach drogowych. Umożliwiają 
sprawdzenie układu kierowniczego, hamulcowego, stanu za-
wieszenia, a także rozpoznanie błędów i usterek w większości 
pojazdów ciężarowych oraz autobusów – stwierdził Alvin Ga-
jadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Ciężki transport pod nadzorem

Równolegle z kontrolami autokarów inspektorzy sprawdzają 
stan techniczny pojazdów ciężarowych, czas pracy i stan trzeź-
wości kierujących oraz czy kierowcy pojazdów ciężarowych 
stosują się do wakacyjnych zakazów ruchu.

W okresie wakacyjnym, pojazdy i zespoły pojazdów ciężaro-
wych o DMC powyżej 12 ton, które nie są zwolnione z obowią-
zujących zakazów, nie mogą poruszać się po drogach:
• w piątki od godz. 18:00 do godz. 22:00,
• w soboty od godz. 8:00 do 14:00,
• w niedziele od godz. 8.00 do 22:00.

Z ograniczeń tych zwolnione są określone grupy pojazdów, 
jak np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, 
lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta,  
a także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i huma-
nitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii i klęsk 
żywiołowych.

Trzy firmy zgłosiły się do prze-
targu na dokończenie 
przebudowy alei Wojska Pol-
skiego w Częstochowie. Obecnie 
twa ich ocena formalna. Proce-
dura może zająć nawet kilka 
tygodni. Problemem mogą 
okazać się pieniądze. Najtańsza 
oferta w  przetargu na dokoń-
czenie prac to... 359 mln zł 
brutto.

Odstąpienie od umowy

Przypomnijmy, Miejski Zarząd 
Dróg w kwietniu odstąpił od umowy 
na przebudowę DK 91 w  Często-
chowie. Miasto nie było zadowo-
lone z  tempa prowadzonych prac. 
Dodatkowo wykonawca żądał więk-
szych pieniędzy i  nie rokował na 
zrealizowanie inwestycji w  przewi-
dzianym terminie. Zdaniem MZD 
taka perspektywa niosła ze sobą 
poważne konsekwencje społeczne 
i finansowe. W związku z tym posta-
nowiono kontynuować inwestycję, 
ale z  nowym wykonawcą. Został 
ogłoszony przetarg. Zgłosiły się trzy 
firmy. Każda z  propozycji przekracza 
ustalony przez MZD budżet (nie-
spełna 224 mln zł). Najniższą kwotę 
- nieco ponad 359 mln zł - zapropono-
wało konsorcjum firm: NDI S.A i NDI 
Sopot S.A. Spółka Strabag Infrastruk-
tura Południe zaproponowała blisko 
481 mln zł, a Budimex – niemal 487, 5 
mln zł. - Oprócz ceny, równie istotnym 
kryterium jest termin udzielonej rę-
kojmi oraz gwarancji jakości podany 
w  miesiącach – mówi Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZD. Obecnie 
rozpoczęła się formalna ocena 
ofert. - Wypełnienie przewidzianych 
prawem procedur, związanych z  ba-
daniem ofert, jak i  podjęcie decyzji 
dotyczącej przyszłości realizacji tego 
zadania jest kwestią kilku kolejnych 
tygodni – dodaje.

Aspekt finansowy  
nie był decydujący

- Niezależnie od oceny meryto-
rycznej i  formalnej każdej z  ofert 
należy podkreślić, że najniższa kwo-

towo propozycja oscyluje wokół 
kosztów, które MZD poniósłby 
łącznie, przystając na warunki 
zmian finansowych proponowane 
przez konsorcjum w trakcie trwania 
poprzedniego kontraktu. Tak duże 
korekty kosztowe - w  stosunku 
do pierwotnego budżetu, wraz 
z  uwzględnionymi w  trakcie reali-
zacji robót pracami dodatkowymi, za 
które wykonawca miał otrzymać do-
datkowe wynagrodzenie - nie były 
jednak możliwe w  trakcie realizacji 
inwestycji finansowanej z  publicz-
nych pieniędzy (w  tym z  funduszy 
unijnych) – twierdzi Maciej Hasik. 
- Tak znaczące podniesienie kwoty 
pierwotnego kontraktu byłoby 
naruszeniem prawa i  dyscypliny 
finansowej. Trzeba dodać, że mecha-
nizmu rozliczeń między podmiotami 
prywatnymi nie można porównywać 
z  procedurą zamówień i  realizacji 
zadań inwestycyjnych obowiązującą 
podmioty sektora finansów publicz-
nych. Sprawą nadrzędną i niezbędną 
dla jednostek samorządowych jest 
wydatkowanie środków publicznych 
(pochodzących m.in. z  podatków 
mieszkańców) w  sposób nie bu-
dzący wątpliwości w  świetle obo-
wiązującego prawa. Dlatego w  celu 
ustalenia nowych, realnych i uzasad-
nionych kosztów zadania w  sposób 
jasny i  transparentny niezbędne 
było ogłoszenie trwającego obecnie 
postępowania przetargowego – tłu-
maczy Maciej Hasik. Rzecznik MZD 
twierdzi, że aspekt finansowy nie 
był zatem jedynym czynnikiem de-
cydującym o  konieczności zerwania 
umowy z  poprzednim konsorcjum. 
Co zatem brano jeszcze pod uwagę? 
- Zadecydowały o  tym wszystkie 
kwestie, w  tym: stopień zaawanso-
wania prac, obowiązujące terminy 
realizacji inwestycji oraz formal-
no-prawne ograniczenia związane 
z aneksowaniem pierwotnej umowy 
– wylicza.

To było konieczne

Odstąpienie od umowy – w ocenie 
Miejskiego Zarządu Dróg - było ko-

nieczne, ponieważ dotychczasowy 
wykonawca nie dawał już żadnych 
gwarancji realizacji strategicznej 
dla miasta, unijnej inwestycji dro-
gowej w  przewidzianym terminie. 
- Stopień zaawansowania prac był 
niedostateczny wobec upływu 
czasu (łącznie niespełna 10% re-
alizacji prac wszystkich branż na 
całym przebudowywanym odcinku 
od alei Jana Pawła II do ul. Rakow-
skiej!). Brak zadowalających po-
stępów w realizacji robót ze strony 
dotychczasowego wykonawcy 
był dla MZD czynnikiem bardzo 
istotnym, również w obliczu utrud-
nień, z  którymi borykają się w  ob-
rębie budowy mieszkańcy. Miejski 
Zarząd Dróg po wypowiedzeniu 
umowy uruchomił jednocześnie 
procedurę prawną, której celem 
jest wyegzekwowanie od wyko-
nawcy kar umownych. Kwoty, któ-
rych zapłaty MZD będzie domagał 
się od byłego konsorcjum wyko-
nawczego opiewają na kilkadziesiąt 
milionów złotych – twierdzi Maciej 
Hasik. Zdaniem MZD jakiekolwiek 
roszczenia ze strony byłego wyko-
nawcy od zamawiającego są nieuza-
sadnione. - Stroną poszkodowaną 
przez działania wykonawcy jest 
bowiem MZD, a nie odwrotnie. Jed-
nocześnie wszelkie spory w  tym, 
jak i  innym zakresie dotyczącym 
rozwiązanej umowy rozstrzygane 
będą na drodze sądowej. Mając  
przekonanie co do racji zamawiają-
cego, MZD uważa jednak, w przeci-
wieństwie do przedstawicieli lidera 
byłego konsorcjum wykonawczego, 
że subiektywne wypowiedzi w  me-
diach (w  tym społecznościowych) 
oraz przestrzeni publicznej, nie 
są właściwą formą prowadzenia 
skomplikowanego sporu prawnego. 
Dlatego w  interesie publicznym, 
MZD nie komentuje wprost opinii 
formułowanych i  upublicznianych 
przez przedstawicieli byłego kon-
sorcjum wykonawczego – podsu-
mowuje Maciej Hasik.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Na prawie 17 km odcinku au-
tostrady A1 pomiędzy granicą 
województw śląskiego i łódz-
kiego, a węzłem Częstochowa 
Północ zniesiono ograniczenie 
prędkości do 100 km/h. Kie-
rowcy w tym miejscu mogą już 
jeździć z prędkością do 140 
km/h. Tym samym autostrada 
A1 w województwie śląskim 
od granicy państwa z Repu-
blika Czeską w Gorzyczkach 
do granicy z województwem 
łódzkim osiągnęła już swoją 
docelową długość i ma prawie 
167 km.

Następne kilometry  
pełnoprawnej autostrady

W województwie śląskim znik-
nęło obowiązujące dotychczas 
ograniczenie prędkości do 100 
km/h na prawie 17 km odcinku 
autostrady A1 pomiędzy granicą 
województw a węzłem Często-
chowa Północ. Teraz kierowcy 
mogą jechać tam z prędkością do 
140 km/h.

Podobnie zresztą jak na od-
cinku A1 między węzłem Tuszyn 
i węzłem Piotrków Trybunalski 
Południe. - Dotychczas, mimo 
że kierowcy mieli do dyspozycji 
pełną szerokość obu jezdni, obo-

wiązywało ograniczenie do 100 
km/h. Wynikało to z faktu, że był 
to formalnie plac budowy - mówi 
Marek Prusak, Starszy Specjalista 
Pion Dyrektora Oddziału Stano-
wisko ds. Komunikacji.

Identyczne zmiany zostaną 
wprowadzone na 7-kilome-
trowym odcinku Radomsko - gra-
nica woj. łódzkiego i śląskiego. 
- Oznacza to, że na terenie wo-
jewództwa łódzkiego będziemy 
mieli kolejne 23 km autostrady, 
po której będziemy mogli poru-
szać się z maksymalną prędkością 
140 km/h - dodaje. Następnych 
takich zmian należy spodziewać 
się w połowie wakacji na odcinku 
Kamieńsk - Radomsko (16,7 km).

- Budowę A1 pomiędzy granicą 
województw a węzłem Często-
chowa Północ zakończymy 16 
lipca, a całość budowy A1 za-
kończymy rok później w czerwcu 
2023 r. - zaznacza Marek Prusak.

Pozytywne zmiany

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że zakończyły się prace na 
blisko 16-kilometrowym odcinku 
autostrady A1 od węzła Tuszyn 
do węzła Piotrków Trybunalski 
Południe. Ostatnim akcentem 
było oddanie do użytku łącz-
nicy węzła Piotrków Trybunalski 

Zachód na kierunku Warszawa 
- Łódź. Oznacza to osiągnięcie 
jego pełnej funkcjonalności. To 
jednak nie koniec udogodnień. 
Zakończenie prac wiąże się także 
ze zniesieniem ograniczenia 
prędkości do 100 km/h, które do-
tychczas obowiązywało na tym 
odcinku.

Należy zaznaczyć, że pierwotnie 
na węźle Piotrków Trybunalski 

Zachód istniała możliwość prze-
jazdu z Warszawy i Łodzi wy-
łącznie w kierunku Katowic. Z 
kolei jadąc z Katowic, można wy-
brać jeden z dwóch kierunków - 
na Łódź lub Warszawę. W wyniku 
budowy autostrady węzeł zyskał 
dwie dodatkowe relacje - z Łodzi 
do Warszawy, którą udostępni-
liśmy ponad pół roku temu, oraz 
z Warszawy w stronę Łodzi. To 

bardzo istotna i pożądana zmiana 
dla kierowców. Jadący drogą eks-
presową S8 z Warszawy w kie-
runku Łodzi i Gdańska nie muszą 
dojeżdżać już do kolejnego węzła 
(Piotrków Trybunalski Południe). 
Teraz na węźle Piotrków Trybu-
nalski Zachód mogą swobodnie 
zjechać na autostradę A1 w kie-
runku północnym.

 ■ Katarzyna Gwara

motoryzacja

MERCEDES GLC COUPE 
220 
2.2 D, 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
219.900 zł

OPEL ASTRA 
1.6 D, rok prod. 2018,   
kraj., I-wł., serwisowany,

43.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

144.900 zł

OPEL ASTRA V
1.6 D, rok prod. 2018, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

43.800 zł

FORD MONDEO 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany

77.900 zł

FIAT TIPO 
1.4 E, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., 

46.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 14.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008, 30.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowa-

ny, F-VAT, 94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT, 149.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 

F-VAT 44.900 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010,  33.900 zł
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004,  21.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013,  33.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, kraj., rok prod. 2003/2004,  5.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, kraj., I-wł.,  

serwisowany,                     166.800 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       173.900 zł

MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł
NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016, 63.900 zł
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj., 18.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  

 3.900 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017, 52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,      

 29.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
RENAULT MEGANE IV 1.5 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,    

 54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł
TOYOTA COROLLA VERSO, 1.8 E, rok prod. 2008, kraj.,  

 23.900 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  73.000 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 1 lipca 2022

AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

218.900 zł

Dobra wiadomość

Kierowcy mogą jechać z prędkością do 140 km/h
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 ● Akordeon Weltmaister, cena: 
1000 zł. Tel. 514 277 061

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Aparat fotograficzny klasyczny, 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie  
w zestawie, 45 zł.  
Tel.: 794 239 418

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

 ● Błotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym  
stanie. Tel.: 693 629 529

 ● Duralex - komplet na 18 osób 
(200 części) - 250 zł.  
Tel. 514 277 061

 ● Drzwi wewnętrzne białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt. 
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

 ● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 ● Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L, nowy,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Kamienie białe ogrodowe 
ozdobne, 1,80 kg,  
tel. 508 747 290

 ● Kawiarka ciśnieniowa De Long-
hi CAFE TREVISTO, b. dobra,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Koła do Opla 15 na stalowych 
felgach, tel. 501 608 730

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

 ● Kurtka czerwona „PUMA”, 
rozm. 36 - 150 zł,  
tel. 660 714 015

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

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

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Obraz ręcznie malowany, por-
tret młodej kobiety, akwarele na 
desce lipowej, wymiary: szer. 
20cm x wys. 31cm, cena 40zł. 
Tel. 794 239 418

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM 

 ● Opony letnie, 4 sztuki, używane 
215/55 R18 Continental,  
tel. 504 096 304

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● Pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstocho-
wa, tel. 535 988 066

 ● RADIO, CD, MAGNETOFON - 
2x25W, b. dobre, cena 200 zł. 
Tel: 697 272 102

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 
stacjonarny, b. dobry, cena 100 
zł. Tel: 697 272 102

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● TELEWIZOR SONY  
KD-32RE400LED, zakupiony  
w 2018 r., tel. 503 775 955

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

 ● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT 
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł. 
Tel: 697 272 102

USŁUGI

 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 560 307

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

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

 ● Malowanie obrazów,  
szkicowanie 
Tel. 667 499 164

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

Sprzedam działkę budowlaną, 
pow. 998 m², ogrodzona, położo-
na w malowniczej, leśnej okolicy. 
Działka znajduje się w gminie  
Janów, w miejscowości Piasek,  
ok 25 km od Częstochowy. 
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

Mieszkanie M1 - 27,5 m²,  
IV piętro w bloku V-piętrowym  
z windą, w dzielnicy Północ.  
Po generalnym remoncie,  
gotowe do zamieszkania. 
Cena: 195,000 zł. 
Tel. 502 036 568

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  

tel. 697 272 102

 ● Przyjmę lub kupię klatkę dla 

chomika (dość dużą).  

Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  

oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał,  

tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony komór-

kowe, tel. 667 499 164

 ● Trening pamięci, uwagi,  

myślenia logicznego i twórczego,  

od 6 do 106 lat.  

Tel. 668 814 587

 ● Wolny lat 55, bezdzietny,  

niezależny finasowo pozna  

panią. Pani może posiadać  

dzieci.  Tel. 660 006 217

 ● Poznam panią, może być  

z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA

 ● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne 

remonty. Tel.: 536 512 396

 ● Stajenny Niemcy, praca od zaraz. 

Bezpłatne akwaterowanie.  

Mężczyźni bez załogów.  

Szczegóły pod nr tel.  

+48 725 066 959

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu
Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki: 
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Treść ogłoszenia: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

QQ    MOTORYZACJA

QQ    NIERUCHOMOŚCI

QQ    KUPIĘ QQ    SPRZEDAM QQ    ODDAM

QQ    PRACA QQ    INNEQQ    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 O Wynajmę budynek 500 m², me-
dia, siła, pomieszczenia socjalne 
handlowo biurowo usługowe 
przy drodze krajowej 46 za cenę 
20 zł netto. Tel. 601 545 890
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Żużel

Fotorelacja z meczu zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa  
z Moje Bermudy Stalą Gorzów

Ogólnopolskie Zawody Samolotowe

Marcin Skalik i Joanna Skalik  
ze złotym medalem

Akrobacje Samolotowe i Szybowcowe

Zawodnicy Aeroklubu Częstochowskiego zdominowali 
podium

Raków Częstochowa

Zgrupowanie w Sochocinie dobiega końca
Podczas 41. Ogólnopolskich 
Zawodów Samolotowych 
im. Zdzisława Dudzika, 
które rozgrywane były  
w dniach 23-26 czerwca na 
Lotnisku w Lesznie, na naj-
wyższym stopniu podium 
stanęła załoga z Aeroklubu 
Częstochowskiego – Marcik 
Skalik i Joanna Skalik.

Ogólnopolskie Zawody Sa-
molotowe im. Zdzisława Du-
dzika są traktowane jako cykl 
treningowy załóg Kadry Na-
rodowej w Lataniu Rajdowym 
przed 22. Rajdowymi Mistrzo-
stwami Świata. W zawodach 
wzięło udział 9 załóg. Złoto 

zdobyli Marcin Skalik i Joanna 
Skalik z Aeroklubu Często-
chowskiego, którzy byli bez-
konkurencyjni. Drugie miejsce 
zajęła załoga Bolesław Ra-
domski (Aeroklub Pomorski) 
– Dariusz Lechowski (Aero-
klub Nowy Targ). Na podium 
(3 miejsce) stanął również 
Krzysztof Skrętowicz – Aero-
klub Częstochowski w załodze 
z Jerzym Markiewiczem z Ae-
roklubu Krakowskiego . Po-
zostali zawodnicy Aeroklubu 
Częstochowskiego zajęli 8 
miejsce (Tomasz, Magda Ko-
perscy) oraz 9 miejsce (Janusz 
Darocha i Zbigniew Chrząszcz 
– Aeroklub Dolnośląski).

W Suwałkach odbyły się Mi-
strzostwa Polski w Akrobacji 
Samolotowej i Szybowcowej w 
klasach Intermediate, Advances 
i Unlimited. Świetnymi wystę-
pami mogą pochwalić się 
zawodnicy Aeroklubu Często-
c h o w s k i e g o ,  k t ó r z y 
zdominowali podium w akro-
bacji szybowcowej.

W rozegranych w Suwałkach Mi-

strzostwach Polski w Akrobacji 
Szybowcowej w klasie ADVANCED 
akrobaci Aeroklubu Częstochow-
skiego odnieśli duży sukces zajmując 
pierwsze i drugie miejsce. Mistrzem 
Polski został Paweł Mazur, wice-
mistrzem Piotr Sieradzan. W odby-
wających się równolegle Zawodach 
Akrobacyjnych w klasie Unlimited 
(zawody nie miały statusu Mi-
strzostw Polski tylko z uwagi na zbyt 
małą liczbę zawodników ) zwyciężył 
Michał Klimaszewski. Aeroklub 

Częstochowski może się również 
poszczycić podium w Akrobacji Sa-
molotowej w 56. Mistrzostwach 
Polski w klasie INTERMEDIATE 
Mariusz Szarawara zajął bowiem III 
miejsce. - Mimo wielu problemów 
rozegraliśmy z powodzeniem za-
wody i osiągnęliśmy przyzwoite wy-
niki. Teraz czas przygotowywać się 
do odbywających się w tym roku w 
Francji Mistrzostw Świata – mówią 
zawodnicy.

Drużyna szkoleniowca Marka 
Papszuna od tygodnia szlifuje 
formę na zgrupowaniu w Socho-
cinie. Czerwono-niebiescy mają 
już za sobą kilkanaście jedno-
stek treningowych, a także dwa 
mecze kontrolne.

Jak podkreśla klub, zgrupowanie 
w Sochocinie jest kluczowym 
etapem przygotowań do sezonu 
2022/2023, który rozpoczyna się 
już 9 lipca meczem o Superpuchar 
Polski z Lechem Poznań. Często-
chowski zespół ma za sobą już dwa 
mecze kontrolne. Oba spotkania 
zakończyły się zwycięstwem Czer-

wono-niebieskich.. - W minioną 
środę w Ostródzie wicemistrzowie 
Polski pokonali 2:1 Lechię Gdańsk 
po trafieniach Waleriana Gwilii oraz 
Iviego Lopeza. W niedzielę nato-
miast wygrali 5:1 z beniaminkiem I 
ligi - Chojniczanką Chojnice. W spo-
tkaniu rozgrywanym w Sochocinie 
na listę strzelców w naszym zespole 
wpisali się Vladyslav Kochergin, 
Wiktor Długosz, Mateusz Wdowiak 
oraz dwukrotnie Vladislavs Gutkov-
skis – podsumował klub. Do tej pory 
w spotkaniach kontrolnych trener 
Marek Papszun skorzystał łącznie 
z 24 graczy. - Wielu zawodników 
było na zgrupowaniach reprezen-
tacji i nie odpoczęło. Ponadto zano-

towali zróżnicowaną liczbę minut 
i meczów, dlatego w spotkaniu  
z Lechią nie zagrał między innymi 
Vladislavs Gutkovskis. Dodatkowo 
mamy trochę zaszłościowych pro-
blemów zdrowotnych, bo jeszcze 
do pełni zdrowia nie doszedł An-
drzej Niewulis oraz Marcin Cebula. 
Kontuzji na zgrupowaniu reprezen-
tacji Czech doznał Tomáš Petrášek, 
którego również nie było na boisku  
- powiedział po pierwszym sparingu 
szkoleniowiec Rakowa. Przed czę-
stochowskim zespołem jeszcze po-
dwójny sparing z Wisłą Płock, który 
rozegrany zostanie 1 lipca. Starcia te 
zakończą dwutygodniowe zgrupo-
wanie w Sochocinie.

PGE Ekstraliga

Włókniarz jedzie do 
Wrocławia po punkty Kolejarz-Jura Częstochowa

Kajetan Wąsowicz mistrzem Polski juniorów!
W najbliższy piątek zielo-
na-energia.com Włókniarz 
Częstochowa zmierzy się z 
Betard Spartą Wrocław w 
ramach wyjazdowego spo-
tkania na Stadionie 
Olimpijskim. Początek 
meczu o godz. 20:15.

Walka o play-off wchodzi w 
decydującą fazę, więc kibice 

czarnego sportu mogą spo-
dziewać się emocjonujących 
starć. W poprzedniej kolejce 
częstochowska drużyna poko-
nała na własnym terenie Moje 
Bermudy Stal Gorzów 50:40. 
Obecnie drużyna szkoleniowca 
Lecha Kędziory zajmuje 5 
miejsce w tabeli z ilością 12 
punktów. Piątkowy rywal 
Lwów zajmuje z kolei 6 miejsce, 
tracąc do Lwów dwa punkty.

Kajetan Wąsowicz, zawodnik 
Kolejarza-Jury Częstochowa 
w  pięknym stylu wywalczył 
pierwsze miejsce na podium 
podczas Mistrzostw Polski Ju-
niorów w kolarstwie szosowym 
w  Nowym Dworze Mazo-
wieckim.

- Zawodnicy rywalizowali na nie-
spełna 130 kilometrowej trasie 

w  Nowym Dworze Mazowieckim. 
Od samego początku tempo wy-
ścigu było bardzo wysokie, były 
różne akcje, które nie przynosiły 
skutku. Na około 15km przed metą 
od peletonu oderwała się trójka 
zawodników, do której Kajetan sa-
motnie przeskoczył z  peletonu. Po 
paru kilometrach zdecydował się na 
solowy atak i  10 km samotnie po-
dążał do mety. Peleton mocno naci-

skał, ale nasz zawodnik utrzymywał 
kilkanaście sekund przewagi, które 
ostatecznie wystarczyły do zdo-
bycia upragnionego złota – podsu-
mował trener Kacper Gronkiewicz. 
Świetny występ zanotował także 
Adam Marciniak, który cały wyścig 
jechał bardzo czujnie, a w końcowej 
fazie świetnie odnalazł się podczas 
finiszu z  peletonu, zajmując bardzo 
dobre 8 miejsce.

 ■ zdj. Aeroklub Częstochowa

 Q fot. Grzegorz Misiak
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