
Nowe stawki opłat

Blisko 1600 zł za odholowanie pojazdów
Ministerstwo Finansów 

przedstawiło nowe stawki 
opłat za usunięcie pojazdu 
drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym. Pod-
wyżki objęły wszystkie kate-
gorie – w niektórych przy-
padkach wzrosły o kilkaset 
złotych. 

Ostateczna decyzja w sprawie 
opłat za holowanie pojazdów na-
leży do radnych miast. Jednak naj-
częściej trzymają się oni maksy-
malnej wysokości stawek wyzna-
czonych właśnie przez Minister-
stwo Finansów. W niektórych przy-
padkach opłaty wzrosły o kilka 
złotych, a w innych o kilkaset. No-
we opłaty mają obowiązywać od  
1 stycznia przyszłego roku. 

 
W przypadku usunięcia pojazdu 

opłaty będą wynosić 
odpowiednio:

– rower oraz motorower: 118 zł 
(zamiast 115 zł),

– motocykl:  232 zł (zamiast 227 zł),
– pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t (samochód 
osobowy):  503 zł (zamiast 494 
zł),

– pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 

t: 628 zł (zamiast 616 zł),
– pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5 t do 16 
t: 887 zł (zamiast 871 zł),

– pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 t: 1308 
zł (zamiast 1284 zł),

– pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne: 1591 zł (za-
miast 1362 zł).

Za przechowywanie pojazdu na 

parkingu, opłaty za każdą dobę 
wynosić będą odpowiednio:

– za rower oraz motorower: 22 zł 
(zamiast 21 zł),

– za motocykl: 29 zł (zamiast 28 zł),
– samochód osobowy: 42 zł (za-

miast 41 zł),
– pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: 
54 zł (zamiast 53 zł),

– pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 7,5t do  
16 t: 79 zł (77 zł),

– pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 t: 142 zł 
(zamiast 139 zł),

– pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne: 1591 zł (za-
miast 1357 zł),

– za pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne: 208 zł (zamiast 
204 zł).

Katarzyna Gwara
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości 
w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. W pierwszym półro-
czu w województwie śląskim zakwestionował chorobowe u ponad 2,4 tys. osób. 
Kwota cofniętych zasiłków chorobowych wyniosła 2,197 mln zł. W samej Częstocho-
wie prawo do zasiłku straciło 450 osób.

Ciąg dalszy na str. 3 

Lokalne społeczności samorządowe powiatu częstochowskiego, ra-
domszczańskiego i piotrkowskiego zwróciły się do premiera o zwięk-
szenie dofinansowania do 100% kosztów odbudowy dróg gminnych  
i powiatowych, zniszczonych w wyniku objazdów związanych z budo-
wą autostrady A-1 na odcinku Częstochowa (Rząsawy) – Piotrków 
Trybunalski. 

Ciąg dalszy na str. 5

Przyznawanie dodatkowych punktów podczas rekrutacji dzieciom, które są za-
szczepione, jest zgodne z prawem – tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Gliwicach.  Wcześniej organ nadzoru, czyli wojewoda śląski, zakwestionował za-
pis wprowadzony do uchwały przez częstochowskich radnych. Sąd jednocześnie od-
rzucił argumenty nadzoru prawnego wojewody śląskiego, który zarzucił dyskrymi-
nację i łamanie tajności danych wrażliwych.   

Ciąg dalszy na str. 9 

Podczas Mistrzostw Świata w Speedrowerze zawodnicy Lwów Avia Częstochowa 
zdobyli łącznie 15 medali. Świetnie zaprezentowali się zarówno w klasyfikacji in-
dywidualnej, jak i drużynowej. Częstochowscy speedrowerzyści mieli okazję opo-
wiedzieć o swoim sukcesie podczas spotkania prasowego na placu Biegańskiego.

Ciąg dalszy na str. 15

W Częstochowie cofnięto 450 zasiłków

ZUS skontrolował 
chorych na zwolnieniu

Zgodnie z prawem

Dodatkowe punkty  
za szczepienia  

Mistrzostwa Świata w Speedrowerze

Triumf zawodników Lwów 
Avia Częstochowa

Kiedy właściciel pojazdu musi 
zapłacić za jego usunięcie?  

W momencie, gdy:
– pojazd został pozostawiony w miej-

scu, gdzie jest to prawnie niedozwo-
lone, utrudnia ruch lub stanowi in-
nego typu zagrożenie dla bezpie-
czeństwa;

– kierowca nie okaże dokumentu po-
twierdzającego obowiązkowe ubez-
pieczenie pojazdu (ubezpieczenie 
OC) lub dowodu opłacenia składki 
na to ubezpieczenie, jeżeli pojazd 
jest ubezpieczony w kraju nienale-
żącym do UE; pojazd przekroczył 
dozwoloną masę całkowitą, wymia-
ry lub nacisk osi;

– pojazd jest prowadzony przez osobę 
nieuprawnioną do tej czynności - 
nie posiada ona prawa jazdy lub zo-
stało jej wstrzymane - i w aucie nie 
znajduje się nikt, kto mógłby prze-
jąć kierowanie pojazdem;

– kierowca jest nietrzeźwy lub nie ma 
przy sobie dokumentów uprawniają-
cych do kierowania bądź posiadania 
pojazdu; stan pojazdu zagraża bez-
pieczeństwu ruchu drogowego, uszka-
dza drogę lub szkodzi środowisku;

– pojazd został pozostawiony na par-
kingu dla niepełnosprawnych mimo 
nieoznakowania kartą parkingową, 
która to umożliwia.

Starostwo apeluje do premiera

Lokalne drogi  
za bardzo obciążone
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Dane dla województwa śląskiego w podziale 
na Oddziały:

33-letni Piotr C., który 
wspólnie z bratem doprowa-
dził do wybuchu w jednym z 
mieszkań  przy ul. Sosabow-
skiego, usłyszał zarzuty.  Jak 
wynika ze wstępnych ustaleń, 
mężczyźni próbowali skonstru-
ować petardę. 31-latek doznał 
poważnych obrażeń kończyn 
górnych. Jego stan jest ciężki.

Przypomnijmy, do zdarzenia do-
szło w mieszkaniu na trzecim pię-
trze. Przebywało w nim wtedy czte-
rech mężczyzn oraz 6-letnie dziec-
ko. Dwóch z nich – bracia w wieku 
31 i 33 lat - próbowało skonstru-
ować petardę. Podczas mieszania 
nieznanych substancji doszło do 
wybuchu. W wyniku eksplozji obaj 
zostali ranni. 31-letni mężczyzna z 
poważnymi obrażeniami kończyn 
górnych w ciężkim stanie trafił do 
szpitala. Amputowano mu ręce.  

Z pierwszych informacji wynikało 
też, że prawdopodobnie straci 
wzrok. Mężczyzna jak na razie jest 
w śpiączce farmakologicznej. Jego 
33-letni brat doznał urazu kończy-
ny dolnej. Pozostali mężczyźni, któ-
rzy przebywali w mieszkaniu nie 
odnieśli obrażeń. Zostali zatrzyma-
ni przez policjantów. 

Służby interweniujące na miej-
scu podjęły decyzję o ewakuacji 
mieszkańców. Swoje mieszkania 
musiało opuścić 26 osób. Do do-
mówi powróciły dopiero nad ra-
nem. Na miejscu pracowali śledczy 
oraz policjanci z nieetatowej grupy 
rozpoznania minersko-pirotech-
nicznego z Częstochowy, a także 
kryminalni z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach i piro-
technicy z katowickiego samodziel-
nego pododdziału kontrterrory-
stycznego. Podczas przeszukania 
pomieszczeń mundurowi zabezpie-

czyli dużą ilość prekursorów mate-
riałów wybuchowych, które zosta-
ną poddane badaniom.

Po opuszczeniu szpitala, 33-let-
ni Piotr C. usłyszał zarzuty posia-
dania i gromadzenia materiałów 
wybuchowych i spowodowania 
eksplozji zagrażającej zdrowiu  
i życiu wielu ludzi oraz mieniu 
wielkich rozmiarów, a także spo-
wodowanie ciężkich obrażeń ciała 
u brata. Mężczyzna nie przyznał 
się do winy. Potwierdził, że ow-
szem próbowali skonstruować pe-
tardę na podstawie instrukcji zna-
lezionej w internecie. Używali jed-
nak do tego ogólnodostępnych 
substancji. Prokurator wystąpił o 
tymczasowy areszt dla 33-latka. 
Sąd jednak nie przychylił się do 
wniosku i zastosował policyjny 
dozór. Piotrowi C. grozi od roku do 
10 lat więzienia.

Katarzyna Gwara

Drzewa przy ulicy Wieluń-
skiej zostały ponumerowane. 
Wielu mieszkańców niepoko-
iło się o ich los myśląc, że 
wkrótce zostaną wycięte. Ma-
gistrat na szczęście uspokaja.  
- Numeracja nie oznacza ko-
nieczności ich wycinki. To 
efekt przeglądu, który ma 
określić zakres niezbędnych 
prac pielęgnacyjnych w koro-
nach drzew – mówi Łukasz Sta-
cherczak z biura prasowego 
Urzędu Miasta Częstochowy.

Na pniach drzew przy ul. Wieluń-
skiej pojawiły się niewielkie, nanie-
sione specjalną, zieloną farbą nu-
mery, które wzbudziły zaintereso-
wanie, a w niektórych przypadkach 
nawet zaniepokojenie mieszkań-
ców, zatroskanych o przyszłość czę-
stochowskiego drzewostanu. - 
Oznaczenia drzew numerami są 
związane z prowadzonym przeglą-

dem zadrzewienia, 
mającym na celu 
określenie zakresu 
zabiegów pielęgna-
cyjnych w koronach. 
Są one konieczne 
do poprawy bezpie-
czeństwa w pasie 
drogowym – wyja-
śnia Łukasz Sta-
cherczak. 

Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu 
Miasta zobowiązał 
się do przeprowa-
dzenia takiego przeglądu (oraz 
prac pielęgnacyjnych) w piśmie 
skierowanym do mieszkańców uli-
cy Wieluńskiej, domagających się 
wymiany starych drzew na młode, 
o mniejszych koronach.

- W wyniku przeglądu wskazano 
do usunięcia jedynie dwa głogi, 
które z uwagi na swój stan i wzglę-
dy bezpieczeństwa bezwzględnie 

tego wymagają (i zostaną usunięte 
po uzyskaniu decyzji Śląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków). Szersza wymiana drzew przy 
ul. Wieluńskiej, jak już informowa-
no mieszkańców, może być rozwa-
żana jedynie w przypadku kom-
pleksowej rewitalizacji ulicy – pod-
sumowuje Łukasz Stacherczak. 

Katarzyna Gwara
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Dzielnica Północ

Doprowadzili do eksplozji. 
Jeden z nich usłyszał zarzuty

Przy ulicy Wieluńskiej

Miasto nie zamierza wycinać 
drzew

Dokończenie ze str. 1
Zakład Ubezpieczeń Społecz-

nych ma obowiązek kontrolować 
zarówno prawidłowość orzeka-
nia  niezdolności do pracy, jak  
i prawidłowość wykorzystania 
zwolnień lekarskich. W pierw-
szym przypadku lekarze orzecz-
nicy ZUS weryfikują czy osoba na 
zwolnieniu lekarskim nadal jest 
chora i niezbędna jest kontynu-
acja zwolnienia, czy też należy 
zwolnienie skrócić. - Kontrola 
prawidłowości wykorzystania 
zwolnienia lekarskiego polega 
natomiast na sprawdzeniu czy 
osoba korzystająca ze zwolnie-
nia, a tym samym świadczenia 
chorobowego, nie świadczy pracy 
lub nie wykonuje innych czynno-
ści, które są niezgodne z zalece-
niami lekarza i mogą utrudnić 
powrót do zdrowia. Jeżeli osoba 
korzysta ze zwolnienia niezgod-
nie z jego przeznaczeniem, xa-
kład wstrzymuje wypłatę świad-
czenia, a jeżeli zostało już wypła-
cone, nakazuje jego zwrot – wy-
jaśnia Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS  

w województwie śląskim.
W pierwszym półroczu tego 

roku oddziały Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w wojewódz-
twie śląskim  przeprowadziły 
46,5 tys. kontroli osób na zwol-
nieniach lekarskich. W ich na-
stępstwie wstrzymana została 
wypłata 2439 zasiłków chorobo-
wych na kwotę 2  197 800 zł.  
- Tym samym ZUS podniósł efek-
tywność swoich kontroli w zakre-
sie wykrywania nieprawidłowo-
ści. W ubiegłym roku bowiem de-
cyzji wstrzymujących wypłatę 
świadczeń było nieco ponad 
2064, a kwota wstrzymanych 
świadczeń sięgnęła 2,11 mln zł – 
dodaje Beata Kopczyńska.

- Niezwykle pomocne w bieżą-
cej prewencji w zakresie świad-
czeń chorobowych są, wprowadzo-
ne powszechnie w całym kraju w 
grudniu 2018 r. , elektroniczne 
zwolnienia lekarskie. Pozwalają 
one zakładowi na bieżąco weryfi-
kować wpływające zaświadczenia 
oraz reagować na występujące 
nieprawidłowości – podsumowuje.

Katarzyna Gwara

W Częstochowie cofnięto 450 zasiłków

ZUS skontrolował 
chorych na 
zwolnieniu

Oddział
Liczba 

przeprowadzonych 
kontroli

Liczba osób, 
którym 

wstrzymano/ 
pozbawiono 

prawa do zasiłku

Kwota 
cofniętych 
zasiłków

Bielsko-Biała 4756 245 185 100 zł

Chorzów 8994 625 570 500 zł

Częstochowa 6758 450 321 800 zł

Rybnik 9689 558 608 200 zł

Sosnowiec 8124 285 211 100 zł

Zabrze 8209 276 301 100 zł

SUMA 46 530 2439 2 197 800 zł



Częstochowscy radni przyjęli 
stanowisko w sprawie udzielenia 
przez Rząd RP pomocy dla ISD 
Huty Częstochowa. Uważają, że w 
przypadku braku nowego inwe-
stora, szansą dla zakładu jest jego 
renacjonalizacja i włączenie do 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Częstochowscy radni zwrócili się 
do rządu o podjęcie pilnych działań w 
celu ratowania przed upadłością ISD 
Huty Częstochowa. Zakład to ponad 
120 lat tradycji hutniczej i jeden z 
największych producentów blachy 
grubej w Polsce, a także w Unii Euro-
pejskiej.

Sytuacja huty zmienia się dyna-
micznie na niekorzyść pracowników i 
miasta Częstochowy. - Złożenie przez 
właściciela wniosku o upadłość 
trzech spółek - ISD Huta Częstochowa, 
ISD Polska i ISD Trade przekreśliło 
szansę na pozyskanie jednego z po-
tencjalnych inwestorów. Dalszy los 
zakładu jest niepewny, a sytuacja pra-
cowników coraz trudniejsza z uwagi 

na poważne opóźnienia i uszczuple-
nia w wynagrodzeniach – zaznaczają 
częstochowscy radni. 

Rada miasta stoi na stanowisku, że 
w przypadku braku pozyskania nowe-
go inwestora, szansą dla zakładu jest 
renacjonalizacja i włączenie ISD Huty 
Częstochowa do Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej.

- Częstochowski zakład dysponują-
cy nowoczesną linią walcowniczą 
wraz z piecami do obróbki cieplnej 
jest największym producentem blach 
grubych w Polsce, co stanowi 85% 
udziału w rynku krajowym. Blachy i 
stal produkowana przez częstochow-
ską hutę przeznaczona jest dla sekto-
rów obronnych, stoczniowych i bu-
dowlanych. Huta posiada certyfikaty 
niezbędne przy tzw. produkcji spe-
cjalnej, czyli na potrzeby przemysłu 
obronnego i prowadzi dalsze badania 
nad blachami pancernymi. Produkty, 
które przeszły badania balistyczne 
spełniają normy MIL według standar-
dów NATO – podkreślają radni.

Na efektywne działania rządu 

oczekuje ponad 1.200 osób zatrud-
nionych w zakładzie, 5.000 osób w 
spółkach kooperujących oraz miasto 
Częstochowa. Upadek ISD Huty Czę-
stochowa to cios dla tysięcy rodzin i 
dramat dla naszego miasta i subre-
gionu. - Apelujemy o podjęcie pilnych 
działań, które uchronią zakład przed 
upadkiem i ocalą tysiące miejsc pracy. 
Włączenie do Polskiej Grupy Zbroje-
niowej to olbrzymia szansa dla zakła-
du, ale również wykorzystanie w prze-
myśle obronnym możliwości techno-
logicznych ISD Huty Częstochowa. 
Trudno sobie wyobrazić funkcjono-
wanie przemysłu zbrojeniowego bez 
udziału krajowego dostawcy blach 
grubych i pancernych. Polska ze 
względów strategicznych nie może 
pozwolić na upadek ISD Huty Często-
chowa – podsumowują częstochow-
scy radni. 

Katarzyna Gwara
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ISD Huta Częstochowa

Radni proszą  
o rządową 

pomoc

Przy SP nr 2

Remont basenu 
zakończony

Komenda Miejska Policji

Bezpieczne wakacje  
w Koniecpolu

PKP Intercity rusza na zakupy 

Elektryczne tabory za 
ponad miliard złotych

Podobne stanowisko przyjął 
też zarząd Powiatu Częstocho-
wie. - W trosce o los częstochow-
skiej huty i z obawy o utratę 
miejsc pracy tych mieszkańców 
naszego powiatu, dla których 
huta jest jedynym pracodawcą, 
zwracamy się z gorącym apelem 
o wsparcie w ratowaniu przed-
siębiorstwa i o spowodowanie 
przyspieszenia decyzji, które 
stworzą możliwość wznowienia 
produkcji i utrzymania miejsc 
pracy w Hucie Częstochowa – 
apeluje.

Zakończyły się prace re-
montowe na terenie pły-
walni przy Szkole Podsta-
wowej nr 2. Kompleksową 
modernizację przeszło za-
plecze basenu, które zyska-
ło nowy kształt o nowocze-
snej estetyce.

Prace rozpoczęły się w dru-
giej połowie 2018 roku. W ra-
mach inwestycji rozebrano 
stare elementy konstrukcji, 
wykonano nowe wylewki, zbu-
dowano nowe ściany działowe, 
osłony przeciwpożarowowe i 
dźwigary dachowych. Poza 
tym wnętrze zostało pomalo-
wane, pojawiły się nowe płytki. 
Zamontowano także instalację 
elektryczną i oświetlenie. Na 
miejscu powstała całkiem no-
wa instalacja sanitarna i wod-
na oraz system wentylacji. Ba-
sen posiada teraz nowoczesny 
system prysznicowy. Jest nowe, 
przeszklone wejście, a także 
podest przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Re-
mont objął też modernizację-
pomieszczeń biurowych, szat-

ni i pomieszczeń małej gastro-
nomii. W sumie inwestycja po-
chłonęła około 1,5 mln zł.

Niezależnie od remontu 
szkoła prowadziła też prace w 
czerwcu i lipcu 2019 związa-
ne z przebudową maszynowni 
basenu - remont instalacji 
wodnej, (wymiana części 
pomp), elektrycznej, elektro-
nicznego systemu dozowania 
środków oczyszczających wo-
dę basenową, środków anty-
bakteryjnych itp.

Remont zaplecza to kolej-
ny etap modernizacji pływal-
ni przy ulicy Baczyńskiego. W 
2015 roku, za kwotę ponad 
520 tys. zł w basenie wyre-
montowano m.in. nieckę, tzw. 
plażę, a także położono no-
wą izolację przeciwwodną, 
ułożono ceramikę, wymie-
niono wewnętrzną instalację 
centralnego ogrzewania oraz 
grzejniki. Wcześniej w hali 
basenowej i pomieszcze-
niach biurowych zostały wy-
mienione okna.

Oprac. Katarzyna Gwara

Policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji wzięli udział w rodzinnym 
festynie w Koniecpolu. Mundurowi 
z Wydziału Ruchu Drogowego, prze-
wodnicy z psami służbowymi, poli-
cyjni jeźdźcy na koniach oraz poli-
cjanci z miejscowego komisariatu 
rozmawiali z mieszkańcami gminy 
o bezpieczeństwie. W działalność 
edukacyjno-profilaktyczną włączył 
się również Komendant Miejski Po-
licji w Częstochowie insp. Dariusz 
Atłasik, który informował obywate-
li o zagrożeniach związanych  
z oszustwami pod legendą.

W Koniecpolu odbył się festyn rodzin-
ny, w którym uczestniczyli policjanci z 
Komendy Miejskiej Policji w Częstocho-
wie. - Policjantka z ruchu drogowego 
rozmawiała z dorosłymi o skutkach pro-
wadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu 
oraz o najczęstszych przyczynach wy-
padków drogowych. Każdy mógł założyć 
alkogogle i zobaczyć, jak bardzo zabu-

rzone jest postrzeganie otaczającej rze-
czywistości mając blisko 1 promil alko-
holu w wydychanym powietrzu – mówi 
asp. Sabina Chyra – Giereś, oficer praso-
wy częstochowskich policjantów. Z kolei 
przewodnicy psów służbowych omówili 
podstawowe zasady bezpieczeństwa, 
którymi należy się kierować w kontakcie 
z agresywnymi zwierzętami. Odbyły się 
również pokazy posłuszeństwa czworo-
nogów. Dzielnicowi z Koniecpola rozda-
wali ulotki i informowali mieszkańców, 
czym jest   handlem ludźmi i na co uwa-
żać podejmując pracę za granicą, szcze-
gólnie w okresie wakacyjnym. Przestrze-
gali również osoby starsze przed oszu-
stami działającymi pod tzw. legendą. Po-
dziw wzbudzały konie policyjne z czę-
stochowskiego zespołu konnego. Pod-
czas festynu nie zapomniano również  
o najmłodszych – dzieci mogły siąść na 
policyjnych motocyklach, zrobić sobie 
pamiątkową fotografię i... poszaleć z po-
licyjną maskotką – Sznupkiem.

Katarzyna Gwara

PKP Intercity wciąż zamierza inwesto-
wać w nowoczesną flotę. Spółka w najbliż-
szych tygodniach podpisze kolejne umo-
wy taborowe, w tym umowę na zakup 12 
nowoczesnych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych, której łączna wartość wynie-
sie ponad 1 mld zł. 

Pierwsze półrocze było dla PKP Intercity 
najlepsze od 10 lat, jeśli chodzi o liczbę prze-
wiezionych pasażerów. Od stycznia do czerw-
ca bieżącego roku pociągami PKP przewoźni-
ka podróżowało 22,8 mln pasażerów, co 
oznacza 6-procentowy wzrost w stosunku do 
analogicznego okresu 2018 roku.

Pierwsze półrocze przyniosło także kolejne 
podpisane lub rozszerzone umowy w ramach 
największego programu inwestycyjnego w 
historii spółki pt. „PKP Intercity – Kolej Du-
żych Inwestycji”. Przewoźnik m.in. podpisał 
wartą blisko 275 mln zł brutto umowę na 
modernizację 14 elektrycznych zespołów 
trakcyjnych ED74 z konsorcjum spółek Zakła-
dy Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Ma-
zowiecki” oraz PESA Bydgoszcz. - Prawie 224 
mln zł brutto PKP Intercity zainwestowało w 
rozszerzenie umowy z H. Cegielski - Fabryka 
Pojazdów Szynowych w Poznaniu na dostar-
czenie 55 nowych wagonów pasażerskich. 
Umowa przewidywała prawo opcji na kolejne 
26 wagonów, z którego skorzystało PKP Inter-
city. Z poznańskim producentem taboru prze-
woźnik podpisał także umowę na moderniza-
cję 10 wagonów osobowych z przekształce-
niem na wagony restauracyjne. Wartość kon-
traktu wynosi 61,4 mln zł brutto – wylicza 
spółka.

PKP Intercity inwestuje nie tylko w tabor. 
Spółka równolegle dba o zabezpieczenie za-
plecza technicznego. W minionym półroczu 
zawarła z firmą Agat umowę na dostawę i 
montaż urządzenia myjącego dla stanowiska 
mycia taboru kolejowego. Jest to pierwszy etap 
inwestycji, dzięki której na bocznicy Warszawa-

Grochów uruchomiona zostanie całoroczna 
myjnia automatyczna spełniająca najwyższe 
standardy ekologiczne. Wartość umowy wynosi 
7,4 mln zł brutto.

Istotnym wydarzeniem w pierwszym półro-
czu 2019 r. była także zmiana nazwy należą-
cego do PKP Intercity Zakładu Usług Taboro-
wych Remtrak na PKP Intercity Remtrak Sp. z 
o.o. Jednocześnie rozpoczął trzeci etap mo-
dernizacji oddziału w Idzikowicach. Moderni-
zacja spółki i rozbudowa oddziału ma na ce-
lu urynkowienie spółki i rozwój niezbędnych 
kompetencji. Spółka planuje zatrudnić 400 
nowych pracowników.

- Pierwsze półrocze 2019 roku to dla nas 
czas dalszego rozwoju. Podnosząc jakość na-
szych usług chcemy, jak najlepiej odpowiadać 
na potrzeby pasażerów, którzy coraz chętniej 
podróżują naszymi pociągami. Wiele działań 
planujemy także w drugim półroczu. Już w 
najbliższych tygodniach podpiszemy kolejne 
umowy taborowe, w tym chociażby tę na za-
kup 12 nowoczesnych elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych, której łączna wartość wynie-
sie ponad miliard złotych   - mówi Adam La-
skowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

W drugim półroczu 2019 roku PKP planuje 
także ogłosić kolejne postępowania przetar-
gowe mające na celu wzmocnienie parku ta-
borowego przewoźnika. W planach są:

l modernizacja 90 wagonów drugiej klasy 
typu 111A/141A;

l odnowa 40 wagonów typu Z1A/Z1B;

l modernizacja 20 lokomotyw EU/EP07 do 
prędkości 160 km/h;

l zakup 10 nowych (lekkich) lokomotyw 
manewrowych (powtórzenie postępowa-
nia);

l zakup 10 (plus 5 w opcji) lokomotyw elek-
trycznych wielosystemowych.

Oprac. Katarzyna Gwara



n  Lelów

Gminne dożynki  
w Lelowie
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n  Mstów

Przebudowali  
„zakręt śmierci”

  n  Starostwo apeluje do premiera

Lokalne drogi za 
bardzo obciążone

Dokończenie ze str.1
- Przez całe lata – my samorządowcy – stara-

liśmy się gospodarować finansami w taki spo-
sób, aby wszystkie zaoszczędzone środki prze-
znaczać na niezbędne inwestycje drogowe. 
Zgodnie z ustawą o „Samorządzie powiato-
wym” wykonujemy określone ustawami zada-
nia publiczne dotyczące bardzo wielu różnych 
działań, a na inwestycje drogowe pozostaje 
nam już niewiele środków – podkreślają wła-
dze powiatu częstochowskie.

W 2019 r. rozpoczęto budowę autostrady 
A-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa 
Trybunalskiego. To wielkie i bardzo celowe 
przedsięwzięcie komunikacyjne, zarówno dla 
Polski, jak i dla Europy. - Jednakże dla miesz-
kańców naszych powiatów pojawiły się z tego 
powodu bardzo duże problemy dotyczące lo-
kalnego ruchu komunikacyjnego. Autostrada 
A-1 na tym odcinku budowana jest – jako je-
dyny taki przypadek w Polsce – na istniejącym 
śladzie drogi ogólnokrajow   ej DK-1 – tłuma-
czą. Alternatywą objazdów są drogi lokalne. 
Efekt? Ruch na nich wzrósł kilkukrotnie. - Bu-
dowa autostrady spowodowała olbrzymie ob-
ciążenie ruchu naszych dróg powiatowych i 
gminnych przez użytkowników korzystających 
z jednego z najważniejszych szlaków komuni-
kacyjnych w kraju, tj. z kierunku północ-połu-
dnie i południe-północ Polski. W tej sytuacji 

nasze lokalne drogi zaczęły podlegać gwał-
townej degradacji z powodu ich techniczne-
go nieprzystosowania do takich obciążeń. 
Społeczności naszych powiatów, starostowie, 
zarządy i rady powiatów, wójtowie i burmi-
strzowie oraz rady miast i gmin – wszyscy ra-
zem przystąpili do planów odbudowy tych 
zniszczeń. Jednakże wymaga to zaangażowa-
nia olbrzymich środków finansowych, a w 
naszych skromnych budżetach ich brakuje – 
tłumaczą władze powiatu częstochowskie.

Z tego też powodu lokalne społeczności 
samorządowe powiatu częstochowskiego, 
radomszczańskiego i piotrkowskiego zwró-
ciły się do premiera z prośbą o zainicjowa-
nie takich działań w zapisach prawnych (m. 
in. w ustawie o Funduszu dróg samorządo-
wych), które umożliwiłyby – w tym szcze-
gólnym przypadku – zwiększenie dofinan-
sowania do 100% kosztów odbudowy dróg 
gminnych i powiatowych, zniszczonych w 
wyniku objazdów związanych z budową au-
tostrady A-1 na odcinku Częstochowa (Rzą-
sawy) – Piotrków Trybunalski. - Sposób tego 
dofinansowania odbywałby się na podob-
nych zasadach, jak w przypadku budowy 
dróg i mostów o charakterze obronnym, tj. 
obejmującym całość kosztów realizacji za-
dania dla jednostki samorządu terytorialne-
go – podsumowują. 

Zakończyła się przebudowa łuku drogi 
wojewódzkiej nr 786 w Mstowie. Chodzi  
o tak zwany „zakręt śmierci”.

Nazwa „zakręt śmierci” nie jest przypadkowa 
– w miejscu tym notorycznie dochodziło do 
wypadków. Niestety zginęło w nich wiele osób. 
Niemal od zawsze ten zalesiony, spadzisty i źle 
wyprofilowany zakręt był jednym z najbardziej 
niebezpiecznych w regionie. Po przeprowadzo-
nych pracach ten odcinek drogi wojewódzkiej 
nr 786 wygląda zupełnie inaczej. Zdecydowa-
nemu polepszeniu uległa widoczność, popra-
wione zostało odwodnienie terenu i profil ką-
ta zwrotu trasy.

Początek zakresu inwestycji znajduje się w 
Mstowie, ul. Wolności 127 (km 9+997), koniec 
w kierunku miejscowości Zawada (km 10+600). 
Oś drogi posiada jeden łuk poziomy. Jezdnia na 
całym odcinku ma szerokość 6.5 – 7.0 m, a w 
miejscu łuku poziomego zaprojektowano od-
powiednie poszerzenia. Po obu stronach znaj-
dują się pobocza z destruktu asfaltowego. Za-
danie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach. - Bardzo się cie-

szę i dziękuję dyrektorowi ZDW w Katowicach, 
Zbigniewowi Taborowi, za podjęcie tego waż-
nego tematu – podkreślał Tomasz Gęsiarz, wójt 
gminy Mstów. - O korektę zakrętu „na górce za-
wadzkiej” od wielu lat zabiegały władze gmin-
ne. Cieszę się, że za mojej kadencji się to uda-
ło. Teraz wreszcie ten odcinek drogi wojewódz-
kiej doczekał się przebudowy z prawdziwego 
zdarzenia i będzie bezpieczniej – podsumował.

Ta wiadomość powinna ucieszyć 
fanki leciwych pojazdów. W dniach 
23-25 sierpnia odbędzie się Zlot Mi-
łośniczek Zabytkowych Mercedesów 
organizowany przez Klub Zabytko-
wych Mercedesów Polska. Tym ra-
zem uczestniczki odwiedzą malow-
nicze tereny Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej. W sobotnie południe, 
24 sierpnia, kobiety She’s Mercedes 
zaprezentują samochody na rynku 
w Olsztynie. 

 
Zlot Miłośniczek Zabytkowych Mercede-
sów She’s Mercedes odbywa się po raz 
czwarty. Inicjatywa powstała wśród silnej - 
choć niewielkiej - grupy kobiecej w Klubie 
Zabytkowych Mercedesów Polska cztery 
lata temu, gdy panie zawsze obecne na 
dorocznych zlotach klubu zwanych Star 
Drive zapragnęły spotykać się wyłącznie w 
damskim gronie. Inicjatywa propaguje do-
skonałą markę samochodową, przywiąza-
nie do historii i zabytkowej motoryzacji „z 
duszą”, ale także służy zacieśnieniu kon-
taktów wśród miłośniczek poprzez budo-
wanie swoistego „networkingu”.

Zloty organizuje zawsze Komandor 
Małgorzata Przebindowska. Za każdym ra-
zem w nowym miejscu, gdzie są malowni-

cze krajobrazy, zabytki lub inna ciekawa 
architektura albo ciekawostki historyczne 
lub kulturalne. W tym roku trasa wiedzie 
wzdłuż zamków Jury Krakowsko-Często-
chowskiej i liczyć będzie około 140 kilo-
metrów. Samochody będzie można obej-
rzeć albo na trasie od Bobolic przez Mirów, 
Janów, Olsztyn, Żarki, Ogrodzieniec do 
Woźnik, albo na gościnnym rynku w Olsz-
tynie zwanym „Słońcem Jury”, gdzie także 
będzie można głosować na najpiękniejsze 
auto zlotu. To słońce w kształcie jurajskiej 
muszelki stanowi inspirację do strojów 
pań, które będą ubrane w tym właśnie ko-
lorze symbolizującym energię i radość.

Swój udział zapowiedziało osiem załóg 
z całej Polski. Zobaczymy między innymi 
mercedesy z lat 70-tych i 80-tych (łatwiej 
kobiecie prowadzić!), ale będą też dwie in-
ne czarne piękności cabrio: W 121 190 SL 
z 1961 roku oraz R 129 500 SL z silnikiem 
o mocy bardziej męskiej 235 kW (320KM) z 
1997, który może uczestniczyć tylko dlate-
go, że w tym roku przypada 40-lecie wej-
ścia tego modelu do produkcji. Jedna zało-
ga przyjedzie z Jawora koło Wrocławia od-
restaurowanym przez powstającą tam fa-
brykę Mercedes-Benz Manufacturing Po-
land W 201 190E. Zlotowi patronuje Mer-
cedes-Benz Poland oraz gmina Olsztyn.

W Lelowie odbyły się gminne dożyn-
ki. Nie zabrakło pysznego jedzenia, 
oryginalnych dźwięków i wyszukanych 
konkursów. Ozdobą uroczystości były 
niezwykle piękne wieńce wykonane 
przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
świętej w intencji w kościele parafialnym w 
Lelowie. Odprawił ją ksiądz kanonik Henryk 
Młynarczyk. Później poświęcone zostały 
wieńcowe dożynkowe złożone przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Lelów. 
Po mszy święcej uczestnicy dożynek w barw-
nym korowodzie w asyście Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lelowie i przedstawicieli 
orkiestr z Drochlina oraz Nakła przemasze-
rowali na plac szkolny w Lelowie, gdzie od-
były się główne uroczystości. Oficjalnego 
otwarcia dożynek gminnych poprzez sym-
boliczne przecięcie powrósła dokonali go-
spodarze gminy, Krzysztof Molenda wójt 
gminy Lelów oraz Władysław Jaworski prze-
wodniczący rady gminy Lelów. Starostowie 

dożynek - Urszula Rodacka oraz Cezary Jo-
kiel - wręczyli gospodarzom bochen chleba 
upieczony z tegorocznych zbiorów. Ozdobą 
uroczystości były niezwykle piękne wieńce 
dożynkowe wykonane przez panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich. Swą ideą nawiązywały do 
wartości katolickich i patriotycznych. Mocny 
akcent muzyczno-wokalny zapewniły wystę-
py zespołów KGW. Puntem kulminacyjnym 
był występ Zespołu Folklorystycznego Ziemi 
Lelowskiej. Na dożynkach stoisko z pyszny-
mi wypiekami zaprezentowało KGW Meł-
chów.   Koło Pszczelarzy z Lelowa prezento-
wało pyszne miody, natomiast Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego na czele z Beatą Kulisą 
i Danutą Tomzą eksponowały dary rolnicze i 
ogrodnicze ziemi lelowskiej. Jedną z atrakcji 
święta był konkurs „rzutu kapeluszem do 
beczki”, który zorganizowała i ufundowała 
nagrody Marianna Dziura, radna powiatu 
częstochowskiego.” 

Organizatorami wydarzenia byli Urząd 
Gminy w Lelowie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Lelowie oraz Sołectwo Lelów wraz z rad-
nymi z Lelowa. 

n  Olsztyn

Miłośniczki zabytkowych 
mercedesów spotkają się 

w Olsztynie

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Fot. Urząd Gminy LelówZakręt po przebudowie / Fot. Urząd Gminy Mstów

Zakręt przed przebudową / Fot. Urząd Gminy Mstów
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Konkurs

Częstochowa w kadrze
Uwaga kierowcy i pasażerowie

Ulica Zawodziańska 
wyłączona z ruchuJuż po raz 18. filmowcy nie będący 

zawodowcami mają okazję zaprezen-
tować swoje autorskie spojrzenie na 
najróżniejsze aspekty życia miasta. 
OKF ,,Iluzja” czeka na zgłoszenia do 
konkursu na film o Częstochowie do 
31 października.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla 
amatorów - nie mogą w nim brać udziału za-
wodowi twórcy oraz absolwenci i studenci 
szkół filmowych. Tematyka filmów musi na-
wiązywać do hasła „Częstochowa w kadrze”. 
Organizatorom zależy na uzyskaniu orygi-
nalnych, autorskich wypowiedzi na temat 
naszego miasta i życia mieszkańców Często-
chowy.  Dopuszczalne są różne formy wypo-
wiedzi: fabuła, dokument, reportaż, reklama, 
wywiad, impresja, teledysk, pastisz itp.  
– Konkurs ,,Częstochowa w kadrze” daje 
twórcom nieprofesjonalnym możliwość za-
prezentowania efektów swojej pracy, poszu-
kuje autorskich wypowiedzi i nowych form 
kreacji filmowej – mówi Marcin Breczko  
z biura prasowego magistratu. - Sprzyja tak-
że wymianie doświadczeń i integracji środo-
wiska filmowców-amatorów, a również – jak 

udowodniły poprzednie edycje – pomaga 
wyłonić i promować lokalne talenty. Dzięki 
konkursowi udaje się stworzyć wielowątko-
wy, filmowy obraz miasta poprzez fabuły, do-
kumenty, impresje, teledyski i inne formy. Fil-
mowcy rejestrują zmiany w rozmaitych dzie-
dzinach życia, starają się uchwycić problemy 
mieszkańców oraz odkrywają nowe, niezna-
ne oblicza Częstochowy. Wszystkie filmy kon-
kursowe prezentowane są na otwartych, bez-
płatnych pokazach w OKF ,,Iluzja” - wyjaśnia.

Twórcy filmów konkursowych rywalizo-
wać będą o I, II i III miejsce, a tym samym o 
nagrody pieniężne w wysokości 2 500 zł,  
1 500 zł, 700 zł. 

Film – wraz z kartą uczestnictwa – należy 
dostarczyć osobiście lub przesyłką do  
31 października na adres OKF, al. NMP 64,   
42-200 Częstochowa. Kartę uczestnictwa 
można pobrać ze strony internetowej OKF 
oraz magistratu, a także osobiście w biurze 
OKF ,,Iluzja”. 

Obrady jury odbędą się 16 listopada, a fi-
nał i wręczenie nagród – 17 listopada.  Na-
grodzone filmy będą prezentowane na pu-
blicznych pokazach w OKF.

Katarzyna Gwara

W związku z rozpoczęciem prac 
przy budowie ul. Zawodziańskiej odci-
nek od ul. Mstowskiej do skrzyżowa-
nia z ul. Mączną zostanie zamknięty 
dla ruchu. Zmienią się także trasy  
i rozkłady jazdy linii nr 18.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informu-
je, że z dniem 19 sierpnia nastąpi całkowite 
zamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Za-
wodziańskiej na odcinku od ul. Mstowskiej do 
skrzyżowania z ul. Mączną. Jest ono spowodo-
wane rozpoczęciem robót związanych z prze-
budową mostu nad rzeką Wartą oraz budową 
ul. Zawodziańskiej na tym odcinku. Dojazd do 
ul. Mącznej odbywać się będzie drogami al-
ternatywnymi od ul. Batalionów Chłopskich.

Ze względu na brak przejazdu również od 
poniedziałku, 19 sierpnia, do odwołania zo-
stanie zmieniona trasa i rozkłady jazdy linii nr 
18, która będzie kursować wyłącznie do pętli   
HEKTAROWA z pominięciem przejazdu ulica-
mi Zawodziańską i Batalionów Chłopskich.

Dla linii nr 18 zostają zawieszone w obu 
kierunkach przystanki MĄCZNA, JASKRÓW-
-MIROWSKA i BATALIONÓW CHŁOPSKICH 
oraz przystanek MIRÓW przy ul. Mstowskiej w 
kierunku ul. Batalionów Chłopskich.

Obsługa pasażerek i pasażerów w kierunku 
centrum będzie się odbywać na przystanku 
na pętli MIRÓW, natomiast w kierunku pętli 
HEKTAROWA – tak jak dotychczas na przy-
stanku na początku ul. Turystycznej. 

Katarzyna Gwara

Konkurs na film amatorski zorganizowano w Częstochowie po raz pierwszy  
w 1994 roku. Już wtedy miał zasięg ogólnopolski i odbywał się pod hasłem ,,Teraz  
ja!” Jego trzy kolejne edycje cieszyły się uznaniem zarówno publiczności, jak i dzien-
nikarzy, a jurorami byli m.in. Piotr Łazarkiewicz, Łukasz Wylężałek, Jarosław Sander, 
Maciej Dejczer, Maria Nowakowska, Teresa Kotlarczyk i Tadeusz Sobolewski.

W 1997 roku Ośrodek Kultury Filmowej – pod nazwą ,,Częstochowa  w  kadrze” – 
zaproponował filmowcom-amatorom inną wersję konkursu, o charakterze lokal-
nym, tematycznie związanym z miastem. Po kilku latach przerwy w 2001 roku odby-
ła się jego II edycja. Przewodniczącym jury był Michał Rosa, a nagrodą główną – ka-
mera cyfrowa. W kolejnych edycjach w jury zasiadali m.in. Dariusz Gajewski, Marek 
Piwowski, Janusz Zaorski, Cezary Harasimowicz, Lech Majewski, Xawery Żuławski, Le-
szek Wosiewicz, Waldemar Krzystek, Jerzy Kapuściński, Jacek Bławut, Michał Tka-
czyński, Lidia Duda czy Przemysław Wojcieszek.

Zakres prac przy moście w ul. Zawodziańskiej obejmuje m.in.: prace rozbiórkowe, wzmoc-
nienie konstrukcji obiektu, reprofilację płyty, zabezpieczenie podpór, wykonanie nowej hydro-
izolacji, zabezpieczenie sieci i położenie nowej nawierzchni. Prace zwieńczy instalacja no-
wych barier i balustrady.

Nowe oblicze zyska także sama ul. Zawodziańska w obrębie mostu. Przewidziano bowiem 
budowę: jezdni asfaltowej o szerokości 6 m, chodnika i kilkunastu zjazdów z kostki granito-
wej. Zbudowane zostaną skrzyżowania ul. Zawodziańskiej z ulicami: Mstowską i Mączną oraz 
przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Mstowską.

Przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna. Zlecono wybudowanie nowej ka-
nalizacji deszczowej w ul. Zawodziańskiej (ok. 700 m) z wylotem do rzeki Warty. Przebudowa-
ne i zabezpieczone będą sieci: gazowe i wodociągowe. Wybudowane zostaną przyłącza kana-
lizacji sanitarnej, a ulica zyska także nowe oświetlenie. Ulicę czeka także budowa kanału 
technologicznego wraz ze studniami, przebudowa sieci elektroenergetycznych oraz teletech-
nicznych. Gruntownej reorganizacji zostanie poddana zieleń – nasadzone będą nowe krzewy, 
drzewa, a ponad 5 tys. metrów kwadratowych terenu zostanie obsianych trawą..

Całość będzie kosztować blisko ponad 10,6 mln zł. Na znaczną część tej kwoty składa się 
dofinansowanie jakie pozyskało miasto ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu pań-
stwa w wysokości blisko 4,44 mln zł. Ich finał przewidziano na połowę listopada tego roku.
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Prezydent podpisał ustawę

Będą rekompensaty dla branż 
energochłonnych

Od nowego roku nowe przepisy

Pakiet Przyjazne Prawo
Stop zatorom płatniczym

Ustawa wejdzie  
w życie od 

nowego roku

Do uzyskania rekompensat 
za zawarte w cenie energii 
koszty nabycia uprawnień do 
emisji CO2 będzie uprawnio-
nych około 300 przedsię-
biorstw, działających w bran-
żach energochłonnych np. 
chemicznych, hutniczych czy 
papierniczych. Ustawa przy-
gotowana przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Techno-
logii została już podpisana 
przez prezydenta Andrzeja 
Dudę. Według MPiT rekom-
pensaty zdecydowanie pomo-
gą naszemu przemysłowi 
utrzymać konkurencyjność za 
granicą, a także pozwolą 
utrzymać ok. 1,3 mln miejsc 
pracy w samych przedsiębior-
stwach energochłonnych oraz 
u ich kooperantów. Za rok 
2019 wypłat spodziewać się 
można już w 2020 roku. 

Obecnie wytwórcy energii 
elektrycznej są objęci systemem 
handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych. Choć część 

tych uprawnień otrzymują wciąż 
bezpłatnie, to produkcja prądu ze 
źródeł kopalnych wymaga zaku-
pu coraz droższych uprawnień do 
emisji CO2. Co więcej, zgodnie  
z dyrektywą EU ETS z 14 marca 
2018r. pula darmowych upraw-
nień ma się stopniowo kurczyć do 
2027 toku. Wtedy to całość emisji 
w energetyce będzie wymagać 
zakupu uprawnień. W Polsce ceny 
uprawnień wpływają na hurtowe 
ceny energii. Zdaniem Minister-
stwa Przedsiębiorczości i Techno-
logii wynika to z naszej struktury 
wytwarzania energii – pozyski-
wana ona jest w największym 
stopniu ze źródeł węglowych.  
- Unijna polityka klimatyczno-e-
nergetyczna spowodowała skoko-
wy wzrost cen uprawnień do emi-
sji CO2. Wzrost ten szczególnie 
uderzy w przedsiębiorstwa z sek-
tora energochłonnego. Ogromnie 
zagraża ich rentowności oraz po-
zycji konkurencyjnej. Wynika to z 
tego, że - w przypadku takich firm 
- wydatki na energię stanowią 
nawet 40% całkowitych kosztów 
przedsiębiorstwa. Celem naszej 

ustawy jest więc obniżenie kosz-
tów firm z branż energochłon-
nych. Dzięki temu, chcemy zmniej-
szyć ryzyko wyprowadzania pro-
dukcji za granicę. Chcemy, by Pol-
ska była atrakcyjnym miejscem 
do inwestycji przemysłowych – 
powiedziała minister Jadwiga 
Emilewicz. W innych państwach 
Unii Europejskiej, rekompensaty 
pośrednich kosztów emisji są wy-
płacane. Polska wprowadza za-
tem nowe rozwiązania na wzór 
takich państw jak Niemcy, Wielka 
Brytania, Francja czy Belgia.

System rekompensat
W celu uzyskania rekompensaty 
trzeba będzie złożyć wniosek do 
31 marca danego roku i poczekać 
na decyzję o jej przyznaniu, a 
także wysokości. Odpowiedzi 
przedsiębiorcy będą mogli się 
spodziewać do 30 września da-
nego roku, a wypłaty nastąpią na 
przełomie października i listopa-
da danego roku. Beneficjenci bę-
dą zobowiązani spełnić wymóg 
wdrożenia w swoich zakładach 

certyfikowanego systemu zarzą-
dzania energią lub bardziej kom-
pleksowego rozwiązania. -Przed-
siębiorcy w 2019 roku będą mogli 
wybrać tylko jeden system wspar-
cia. Albo rekompensaty dla insta-
lacji zagrożonych tzw. ucieczką 
emisji, albo ten wprowadzony na 

mocy ustawy z 28 grudnia 2018 r. 
Celem tej drugiej ustawy było 
ustabilizowanie cen energii  
w 2019 r. na poziomie nie wyż-
szym niż obowiązujący 30 czerw-
ca 2018 r – wyjaśnia Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. 

Paula Nogaj

Kilkadziesiąt ułatwień dla 
biznesu zostało zawartych w 
Pakiecie Przyjazne Prawo – 
ustawie z dnia 31 lipca 2019 
roku o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia ob-
ciążeń regulacyjnych. Nowe 
przepisy niedługo wejdą w ży-
cie i zgodnie z nimi, obowiązy-
wać będzie m.in. prawo do błę-
du przez pierwszy rok działal-
ności, ochrona konsumencka 
oraz szereg ułatwień dla rze-
mieślników. Pakiet oddziały-
wał będzie na wiele różnych 
branż takich jak na przykład 
pocztowa, hotelarska, energe-
tyczna czy lotnicza.

– Pakiet Przyjazne Prawo to kil-
kadziesiąt punktowych ułatwień 
dla biznesu. Pakiet eliminuje rów-
nież przypadki niekonsekwencji 
czy nadmiernej restrykcyjności na-
szego prawa. Jego celem jest 
stworzenie lepszych warunków 
do rozwoju mikro, małych i śred-
nich firm. PPP jest komplemen-
tarny wobec 100 zmian dla firm, 
Konstytucji Biznesu, Pakietu 
MŚP oraz innych ułatwień dla 
przedsiębiorców, które wprowa-
dzaliśmy stopniowo od początku 
tej kadencji. Wspólnym celem 
tych przedsięwzięć jest ułatwia-
nie, szczególnie mniejszym fir-
mom, prowadzenia biznesu. 
Chcemy, aby polskie przedsię-
biorstwa rozwijały się i mogły 
coraz śmielej konkurować rów-
nież na arenie międzynarodowej 
– zapewnia minister przedsię-
biorczości i technologii Jadwiga 
Emilewicz. Nowe przepisy mają 
wejść w życie z dniem 1 stycznia 

2020 r., z wyjątkiem niektórych 
artykułów, które zaczną obowią-
zywać w innych terminach.

Wydłużenie terminu rozlicze-
nia VAT

Do kluczowych rozwiązań PPP 
należeć będzie na przykład wydłu-
żenie terminu rozliczenia VAT w im-
porcie. Dzięki temu ma zostać 
wzmocniona pozycja polskich por-
tów w konkurencji z zagranicznymi. 
Według ministerstwa, obecnie obo-
wiązuje restrykcyjny termin płatno-
ści podatku VAT od importu, a Pa-
kiet Przyjazne Prawo zapewnia roz-
liczenia na zasadach ogólnych. Na 
tej zmianie ma skorzystać nawet 47 
tys. importerów. Poprawi ona ich 
płynność finansową, zmniejszy ich 
koszty transportowe, a w rezultacie 
zwiększy wolumen i wartość im-
portu odprawianego przez polskie 
porty – zapewnia Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. 

Prawo do popełnienia błędu
W Pakiecie zawarte zostało rów-

nież prawo do popełnienia błędu. 
Oznacza to że przedsiębiorca – 
osoba fizyczna – w przypadku po-
pełnienia błędu, za który grozi 
mandat karny lub kara pieniężna – 
nie dostanie kary, a pouczenie. Bę-
dzie oczywiście zobowiązany do 
usunięcia naruszenia. Taki przepis 
ma obejmować wyłącznie przed-
siębiorców zarejestrowanych w CE-
IDG i obowiązywać przez rok od 
dnia podjęcia działalności gospo-
darczej po raz pierwszy lub po 
upływie co najmniej 36 miesięcy 
od dnia ostatniego zawieszenia lub 
zakończenia działalności. Przewi-
dziane są oczywiście pewne ogra-

niczenia, o których można przeczy-
tać na stronie internetowej mini-
sterstwa. 

Ochrona konsumencka dla 
firm z CEIDG

Ma ona przysługiwać firmom z 
CEIDG w relacjach z innymi przed-
siębiorcami i obejmować umowy, 
które nie mają dla przedsiębiorcy 
charakteru zawodowego. -Przykła-
dowo, mechanik samochodowy, 
któremu popsuła się drukarka, bę-
dzie miał takie samo prawo do re-
klamacji jak konsument, nawet je-
śli wykorzystuje drukarkę w warsz-
tacie (i rozliczył jej zakup jako 
koszt prowadzonej działalności) – 
wyjaśnia MPiT.

Rozszerzenie definicji rze-
mieślnika

Przedsiębiorcy-rzemieślnicy bę-
dą mogli wybrać inną formę praw-
ną prowadzenia działalności go-
spodarczej, niż wpis w CEIDG, np. 
spółkę jawną, komandytową, ko-
mandytowo-akcyjną lub jednooso-
bową spółkę kapitałową. -Warun-
kiem jest to, aby wspólnikami były 
osoby posiadające kwalifikacje za-
wodowe w rzemiośle, lub członko-
wie rodziny, tj. małżonek lub krew-
ni w linii prostej (wstępni lub 
zstępni) – tłumaczy ministerstwo i 
dodaje - Firmy rzemieślnicze to 
głównie firmy rodzinne. Dzięki 
udziałowi w spółkach członków 
najbliższej rodziny możliwy będzie 
transfer wiedzy, doświadczenia w 
zarządzaniu oraz wspólnego wy-
pracowania strategii dalszego roz-
woju firmy, z zachowaniem warto-
ści danego biznesu i rodziny. 

Paula Nogaj

Ograniczenie zatorów płat-
niczych, czyli opóźnień w pła-
ceniu kontrahentom – to 
główny cel ustawy przeciw-
działającej zatorom płatni-
czym, którą wczoraj podpisał 
prezydent RP Andrzej Duda. 
Nowe prawo zacznie obowią-
zywać od 1 stycznia 2020 ro-
ku – informuje Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Techno-
logii. 

Do głównych rozwiązań usta-
wy o zmianie niektórych ustaw 
w celu ograniczenia zatorów 
płatniczych należeć będzie 
skrócenie terminów zapłaty, 
uprawnienie prezesa UOKiK do 
ścigania przedsiębiorstw gene-
rujących największe zatory, zo-
bowiązania największych firm 
do raportowania do Minister-
stwa Przedsiębiorczości i Tech-
nologii swoich praktyk płatni-
czych oraz ulga na złe długi w 
PIT i CIT. – Ta ustawa to nasza 
recepta na zjawisko wpędzania 
przedsiębiorców w kłopoty. Za-
tory wywołują efekt domina – 
firma, która nie otrzymuje pie-
niędzy w terminie, sama nie ma 
za co płacić swoim kontrahen-
tom, brakuje jej pieniędzy na 
spłatę kredytów czy opłaty. Czę-
sto odbywa się to kosztem pra-
cowników, którzy albo nie otrzy-
mują pensji, albo dostają je po 
terminie. W skrajnych przypad-
kach zatory doprowadzają na-

wet do upadku przedsiębiorstw. 
Postanowiliśmy temu zaradzić – 
przekonuje minister przedsię-
biorczości i technologii Jadwiga 
Emilewicz.

Kluczowe rozwiązania to 
skrócenie – do maksymalnie 30 
dni od dnia doręczenia faktury – 
terminów zapłaty w transak-
cjach handlowych, w których 
dłużnikiem jest podmiot pu-
bliczny (z wyłączeniem podmio-
tów leczniczych). Ponadto skró-
cenie – do maksymalnie 60 dni 
– terminu zapłaty w transak-
cjach, w których wierzycielem 
jest mikro-, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo, a dłużnikiem 
duża firma (tzw. transakcja asy-
metryczna). Poza tym nowe 
przepisy przewidują, że to dłuż-
nik udowodni, że termin zapłaty 
nie jest rażąco nieuczciwy, bę-
dzie można odstąpić od umowy, 
gdy termin zapłaty przekracza 
120 dni, największe firmy będą 
raportować MPiT swoje praktyki 
płatnicze, UOKiK będzie mógł 
karać firmy, które najbardziej 
ociągają się z płaceniem kontra-
hentom, firmy, które nie dostają 
zapłaty na czas, zyskają prawo 
do ulgi na złe długi w PIT i CIT, 
odsetki za opóźnienia w trans-
akcjach handlowych wzrosną z 
obecnych 9,5 do 11,5 proc. Poza 
tym ma być łatwiej zabezpieczyć 
w sądzie roszczenie, a rekom-
pensaty za koszty odzyskiwania 
należności mają być wyższe. 

Paula Nogaj
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Mięta
 Jest jedną z najstarszych ro-

ślin leczniczych. Poprawia tra-
wienie, działa rozkurczowo, a 
tym samym zmniejsza ból. Zna-
lazła zastosowanie jednak nie 
tylko w medycynie, jej walory 
smakowe często wykorzystywa-
ne są również w kuchni. Zbiera-
my jej liście, które mają najwięk-
sze działanie. 

Najbardziej rozpoznawalne 
odmiany  mięty  to:
Mięta  pieprzowa – najpopular-

niejszy rodzaj   mięty   w Pol-
sce. Wykorzystywana jest jako 
przyprawa i dodatek do dese-
rów i koktajli, jako napar lecz-
niczy lub jeden ze składników 
kosmetyków.  Mięta  pieprzo-
wa to krzyżówka mięty zielo-
nej i nawodnej;

Mięta   zielona – ma podobne 
właściwości do poprzedniczki. 
Wykorzystywana jest w pro-
dukcji past do zębów i gum 
do żucia;

Mięta   polna – najczęściej sto-
sowana przy  problemach tra-
wiennych.
Zbawienne właściwości mię-

ty na problemy trawienne wyni-
kają z zawartości mentolu, obec-
nego w liściach, który ogranicza 
wydzielanie żółci. Według ba-
dań, mięta ma również właści-
wości antybakteryjne i antywiru-
sowe. Wspomaga walkę z bakte-
riami, które wywołują dolegli-
wości układu pokarmowego, a 
także z Salmonellą,   E. coli    
i  gronkowcem złocistym. Dodat-
kowo olejek z jej liści pomaga 
uporać się z dolegliwościami ze 
strony układu oddechowego.  
Mięta wykazuje również działa-
nie uspakajające, dlatego warto 
podawać miętową herbatę w sy-
tuacjach stresujących. 

Mięta jest również niezbędna 
w kuchni. Liście i łodygi są świet-
nym dodatkiem do potraw ryb-
nych, a także jednym z głównych 
składników lemoniady, tuż obok 
cytryny. Barmani również na sze-
roką skalę stosują   miętę    jako 
dodatek do drinków i koktajli.

Czarny bez
W sierpniu warto zaopa-

trzyć się w czarny bez. Pamię-
tajmy, że zbieramy jego owoce, 
które działają przeciwzapalnie 
i odkażająco.  Dzięki zawartych 
w sobie między innymi witami-
nach, solach mineralnych, fla-
wonoidów, kwasów organicz-
nych, steroli i garbników ma 
szerokie zastosowanie w le-
czeniu. Z jego owoców można 
przygotować syrop, który bę-
dzie idealny na różnego ro-
dzaju osłabienia i infekcję. 
Dodatkowo wzmacnia naszą 
odporność, działa przeciwza-
palnie, przeciwgorączkowo, 
napotnie i wykrztuśnie. 

Jeśli miewamy częste bóle 
głowy, czarny bez sprawdzi 
się również świetnie na mę-
czące nas migreny. Doskona-
ły będzie do tego odwar z je-
go owoców. Napój ten pole-
cany jest również przy na-
wracających bólach głowy, 

nerwobólach i rwie kulszo-
wej. Co ciekawe powidła  
z czarnego bzu przywracają 
równowagę elektrojelitową i 
łagodzą biegunkę! 

Poza tym właściwościom 
napotnym, moczopędnym  
i przeczyszczającym przetwory 
z owoców czarnego bzu usu-
wają z organizmu szkodliwe 
produkty przemiany materii 
oraz egzogenne toksyny.  
Są też pomocne w kuracjach 
odchudzających. 

Na tym jednak nie koniec - 
czarny bez działa też oczysz-
czająco i pielęgnująco, dlate-
go tak chętnie wykorzystywa-
ny jest w kosmetyce. Napary 
doskonale sprawdzają się w 
pielęgnacji skóry podrażnio-
nej i zanieczyszczonej, z wą-
grami. Można używać ich do 
oczyszczających parówek czy 
łagodzących okładów. Dobrze 
jest po umyciu twarzy prze-
trzeć ją, niczym kosmetycznym 
tonikiem, np. letnim naparem 
z kwiatów. 

Miodunka 
Kolejnym sierpnio-

wym skarbem jest mio-
dunka, kiedyś nazywana 
płucnikiem. Napar z tej 
byliny pozwalał chorym 
na płuca swobodniej od-
dychać. Miodunka poma-
gała pozbyć się chrypy i 
kataru. Stosowano ją też 
w dolegliwościach żołąd-
ka i jako lek na gruźlicę. 
Teraz miodunka, przez la-
ta zapomniana, znowu 
staje się popularna. Zbie-
ramy ją, bo oczyszcza płu-
ca, a także przyspiesza 
gojenie się ran. Roślina ta 
ma zbawienne działanie 

na drogi oddechowe,  
a dokładnie na błony ślu-
zowe dróg oddechowych. 
Wpływa korzystnie na go-
jące się tkanki płucne, 
zwalcza stany zapalne,  
a wszystko dzięki zawar-
tości alantoiny oraz krze-
mionki rozpuszczalnej. 

Ciekawostką jest to, że 
miodunkę można rów-
nież stosować w prze-
tworach. Przetwory z jej 
dodatkiem szczególnie 
polecane są osobom, któ-
re cierpią  na przewlekły 
nieżyt gardła i oskrzeli 
oraz cierpią na tak zwany 
suchy kaszel, bóle gardła, 
czy mają trudności z od-
krztuszaniem. 

Nagietek 
W naszej domowej aptecz-

ce nie powinno zabraknąc 
również nagietka. Jego kwia-
ty działają rozkurczowo, przy-
spieszają gojenie ran. Może-
my z niego przygotować na-
par, który będzie idealny na 
nadżerki i stany zapalne 
układu pokarmowego. Ma 
także właściwości prze-
ciwgrzybiczne. 

Nagietek warto stosować 
na ukąszenia owadów. Napar 
lub olej z jego kwiatów ogra-
niczą stany zapalne, swędze-
nie i działają przeciwbólowo. 
Nagietek może być również 
używany do płukania jamy 

ustnej oraz gardła. 
Jeśli cierpimy na słabą od-

porność  to napar z nagietka 
wzmocni i  pobudzi nasz 
układ odpornościowy do pra-
cy. Poza tym korzystnie wpły-
nie na pracę układu pokar-
mowego, ponieważ z kwia-
tów nagietka organizm czer-
pie działające jak antyoksy-
danty flawonoidy, chroniące 
przed wolnymi rodnikami  
i substancjami toksycznymi. 
Właściwości nagietka są wy-
korzystywane również przez 
przemysł kosmetyczny. Do-
daje się go przykładowo do 
następujących produktów: 
pasty do zębów, szampony, 
mleczka do demakijażu, toni-
ki, kremy, maści i aerozole. 

Wierzbówka
kiprzyca 

W sierpniu warto również wy-
brać się na poszukiwania wierz-
bówki kiprzyca. Jej ziele, które 
zbieramy, posiada właściwości 
ściągające i uśmierzające. Zioło 
stosuje się w leczeniu rozwolnień, 
nadmiernego śluzu w organizmie, 
zapalenia okrężnicy oraz w lecze-
niu jelita wrażliwego. Obok związ-
ków antybakteryjnych, roślina ta 
zawiera mnóstwo substancji czyn-

nych mających wpływ na układ 
hormonalny. Można więc stoso-
wac ją przy problemach skórnych 
(zapalenie meszków włosowych, 
trądzik, wzmożona keratynizacja), 
wypadanie włosów, nadmierne 
owłosienie u kobiet, czy schorze-
nia prostaty. Wierzbówka kiprzyca 
pozytywnie wpływa też na układ 
moczowy. Zwiększa wydalanie 
moczu i wzmaga oczyszczanie or-
ganizmu, a ponadto sprzyja wy-
płukiwaniu osadu z nerek  
i dróg moczowych. Dodatkowo 
działa odżywczo na nasz orga-
nizm i wzmacnia odporność.

Lato trwa w najlepsze. To czas odpo-
czynku,  zajadania się owocami i łapania 
promieni słonecznych, które naładują 
nasze akumulatory na długie zimowe 
miesiące. I mimo to, że sierpień w na-
szym kalendarzu  zwiastuje powoli koń-
czące się wakacje, mamy jeszcze trochę 
czasu, żeby  swobodnie się nimi nacie-
szyć. Jest to doskonała okazja do tego 
aby  poszerzyć naszą wiedzę na najróż-
niejsze i jak dotąd obce dla nas tematy. 
Na przykład jakie? Te dotyczące ziół! 

 
W sierpniu warto zainteresować się naszy-

mi polskimi ziołami. To doskonała okazja, aby 
dowiedzieć się czegoś więcej na temat natu-
ralnych sposobów walki z najróżniejszymi 
objawami i zaopatrzyć naszą apteczkę w tego 
rodzaju specyfiki. Zioła mają ogromną leczni-
czą moc. Zawierają najwięcej cennych wła-
ściwości. Nie bez powodu nasze babcie się-
gały po nie tak często. 

Co dokładnie  
możemy zbierać? 

Korzenie, korę, kłącza - bez względu na 
porę dnia i pogodę. Kwiaty, liście i owoce - 
pamiętajmy jednak, że należy je zbierać w 
suchy, pochmurny dzień przed południem 
lub wczesnym wieczorem.  W czasie upal-
nych dni powinniśmy zbierać je, jak naj-
wcześniej rano, gdy rosa zupełnie wyschnie. 

Zebrane wcześniej „lecznicze skarby” 
suszymy w całości lub po rozdrobnieniu w 
przewiewnym, ciepłym, zaciemnionym 
miejscu. Później najlepiej przechowywać 
je w słoikach i również w miejscach, do 
których nie docierają promienie słońca. Pa-
miętajmy jednak, aby kwiaty i liście przecho-
wywać do roku. Owoce z kolei posłużą nam 
przez dwa lata, a kora i korzenie przez trzy. 
Po tych okresach tracą swoje właściwości. 

Sierpień jest dla nas bardzo łaskawy w tema-
cie ziół. Dzieli się z nami mnóstwem skarbów, 
przez co  nasz ziołowy kalendarz może zapełnić 
się prawdziwymi leczniczymi perełkami.

Jakie dokładnie zioła najlepiej zbie-
rać w tym miesiącu? 

Polskie zioła

Sierpniowe skarby

Sierpniowy kalendarz jest pełen ziół wartych do wypróbowa-
nia w domu. Zachęcamy do skorzystania z dóbr natury!

Julia Czechowicz
Źródło zdj.: www.pixabay.com

http://www.medonet.pl/zdrowie/diety,kiedy-trawienie-jest-utrapieniem,artykul,1657302.html
http://www.medonet.pl/zdrowie/diety,kiedy-trawienie-jest-utrapieniem,artykul,1657302.html
http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,escherichia-coli--paleczka-okreznicy--bakteria-e--coli----lagodna-i-grozna,artykul,1644727.html
http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zakazne,gronkowiec-zlocisty---objawy-zakazenia--leczenie,artykul,1717448.html


Czy uśmiech może 
zmieniać nasze życie? 
Oczywiście! Poprawia 
nasze samopoczucie, 
zdrowie, a także wpły-
wa na to, jak postrze-
gają nas inni. Z tych też 
powodów Młodzieżowa 
Rada Miasta zorgani-
zowała na ulicach Czę-
stochowy happening, 
podczas którego zachę-
cała przechodniów 
do… jak najczęstszego 
uśmiechania się.

Na ulicach centrum naszego 
miasta można było dostrzec grupę 
młodych osób rozdających koloro-
we karteczki z pozytywnymi, zachę-
cającymi do uśmiechu hasłami. A 
wszystko to w ramach akcji 
„Uśmiechnij się, człowieku”. - Chcie-
li poprawić samopoczucie zabiega-
nym mieszkankom i mieszkańcom, 
a przy okazji zarazić pozytywną 
energią pozostałe miasta i zainspi-
rować młodzieżowe rady innych 

miast do zorganizowania podobne-
go wydarzenia – podkreślają mło-
de radne i radni Częstochowy. I 
chyba rzeczywiście warto, aby mło-
dzi z całej Polski podjęli to wyzwa-
nie, bo – według zapewnień często-
chowskiej Młodzieżowej Rady Mia-
sta – zamierzony efekt udało się 
osiągnąć. - Na twarzach przypadko-
wych osób spotykanych na ulicy 
pojawił się uśmiech – podsumowu-
ją młodzi radni.

oprac. Katarzyna Gwara
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Zgodnie z prawem

Dodatkowe punkty  
za szczepienia

Dokończenie ze str. 1
Przypomnijmy, radni przyjęli w 

styczniu dwie uchwały, z których 
jedna dotyczyła przedszkoli, dru-
ga – żłobków. Zdecydowali, że 
przy rekrutacji maluchów do 
przedszkoli będą przyznawane 
dodatkowe punkty (20 pkt.), jeśli 
rodzice bądź opiekunowie przed-
stawią oświadczenie o przeby-
tych przez dziecko obowiązko-
wych szczepieniach. Z kolei w 
przypadku żłobków oświadczenie 
o szczepieniach miało być jed-
nym z warunków przyjęcia dziec-
ka do żłobka miejskiego.

Organ nadzoru, czyli wojewoda 
śląski, zakwestionował obie 
uchwały. Dlaczego? Bo jego zda-
niem, uchwała dotycząca przed-
szkoli jest niezgodna z prawem 
oświatowym, przepisy wymagają 
bowiem, aby podczas rekrutacji 
priorytet miały „potrzeby dziecka 
i jego rodziny”. Twierdził, że trud-
no uznać, że oświadczenie  
o szczepieniach uwzględnia takie 
potrzeby. Kwestia ta – w jego opi-
nii –   nie może być też rozpatry-
wana w kategorii lokalnych po-
trzeb społecznych. Wojewoda 
miał także wątpliwości, czy 
oświadczenia o szczepieniach nie 
stanowiłyby danych wrażliwych.

Zdaniem radnych z kolei, za-
rzut o rzekomym łamaniu ustawy 
o ochronie danych osobowych 
jest bezzasadny– nie wymaga się 
bowiem zaświadczenia o stanie 
zdrowia ani danych pochodzą-
cych z dokumentacji medycznej. 

Radni zwracali uwagę na fakt, że 
dziś przy naborze do przedszkoli 
wymagane są oświadczenia, któ-
re mogą być uznane za dane 
wrażliwe i ten fakt nie budzi ni-
czyich zastrzeżeń (chodzi np.  
o zaświadczenia o stopniu nie-
pełnosprawności jednego lub 
obojga rodziców, udokumento-
wane poświadczenie o niepełno-
sprawności rodzeństwa kandyda-
ta, potwierdzone zaświadczenie o 
samotnym wychowywaniu dziec-
ka czy zaświadczenie o stanie cy-
wilnym rodzica/opiekuna).

Radni zdecydowali więc, że 
nad kwestiami dotyczącymi re-

krutacji do przedszkoli powinien 
pochylić się sąd administracyjny. 
Ostatecznie Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Gliwicach uznał, 
że  podczas rekrutacji do przed-
szkoli miasto może przyznać do-
datkowe punkty za oświadczenie 
rodziców o szczepieniu dziecka. 
Tym samym odrzucił wszystkie 
argumenty władz województwa 
śląskiego. Wyrok zapadł 6 sierp-
nia. Nie jest jednak nieprawo-
mocny - służby wojewody mogą 
więc złożyć odwołanie od tej de-
cyzji. Ma na to 30 dni.

Katarzyna Gwara

Dla chorych na EB i chorobę Fabry’ego

Darmowe opatrunki

„Uśmiechnij się, człowieku”

Rozdawali powody 
do uśmiechu

Chorzy cierpiący na pęche-
rzowe oddzielenie naskórka 
(EB), a także pacjenci zmagają-
cy się z chorobą Fabry’ego, 
otrzymają bezpłatne opatrunki 
i wyroby medyczne. Będą one 
finansowane ze środków pu-
blicznych.

Do tej pory pacjenci chorzy na EB 
dopłacali do opatrunków nawet kil-
ka tysięcy złotych miesięcznie, w za-
leżności od rodzaju stosowanych 
środków. Teraz wszystkie niezbędne 
produkty medyczne, zarówno opa-
trunki, jak i inne środki lecznicze, 
otrzymają za darmo.

Pacjent lub jego opiekun prawny 
otrzyma od lekarza prowadzącego 
leczenie szczegółową informację, na 
podstawie której będzie mógł zgło-
sić się po niezbędne wyroby me-
dyczne do szpitala posiadającego 
odpowiednią umowę. Będzie rów-
nież możliwość zorganizowania 
transportu leków do domu pacjenta.

Lista bezpłatnych wyrobów me-
dycznych została ustalona we 
współpracy z pacjentami i stowa-
rzyszeniami skupiającymi chorych 
na EB. Obejmuje m.in. różnego ro-
dzaju specjalistyczne opatrunki, 
bandaże, opaski, przylepce, rękawy 
opatrunkowe, preparaty i płyny de-
zynfekcyjne, igły jednorazowego 
użytku, a także żywność specjalne-
go przeznaczenia medycznego. 

Refundacją objęte zostaną też 
leki, które pozwolą na leczenie 
przyczynowe choroby Fabry’ego. Od 
1 września będą one refundowane 
w ramach nowego programu leko-
wego, umożliwiającego lekarzowi 
optymalny dobór terapii i prepara-
tów w przypadkach tej groźnej 
choroby. Spowodowana jest ona 
niedoborem jednego z enzymów 
(alfa-galaktozydazy A), co skutkuje 
u chorych bólem neuropatycznym, 
na który nie działają leki prze-
ciwbólowe, postępującą niewydol-
nością nerek, powtarzającymi się 
udarami mózgu, a także zaburzoną 
pracą serca i układu pokarmowe-
go. - Do tej pory, w ramach finan-
sowania firm farmaceutycznych, 
leczono zaledwie 26 osób zdia-
gnozowanych na chorobę Fa-
bry’ego. Teraz szanse wszystkich 
pacjentów z chorobą Fabry’ego 
zostaną wyrównane – powiedzia-
ła Anna Moskal, prezes zarządu 
Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą 
Fabry’ego.     

Choroba Fabry’ego dotychczas 
leczona była w Polsce jedynie ob-
jawowo. Teraz będzie można sku-
tecznie jej przeciwdziałać poprzez 
dostarczenie do organizmu cho-
rego brakującego enzymu.  Dzięki 
refundacji Replagalu i Fabryzymy 
terapia ta będzie dla pacjentów 
bezpłatna. 

 Katarzyna Gwara

Projekt uchwały dotyczący dodatkowych punktów dla dzieci 
zaszczepionych, powstał po analizie danych Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej z ostatnich lat. W 2015 roku odmów szczepień 
przez rodziców/opiekunów dzieci z Częstochowy było 188 (przy 
34 nowych odmowach), a rok później – 123 (przy 35 nowych od-
mowach). W 2017 roku szczepień odmówiono 311 razy (przy 88 
nowych odmowach). W 2018 roku liczba odmów ponownie wzro-
sła – było ich 366 (przy 55 nowych odmowach).

W opinii częstochowskich samorządowców, biorąc pod uwagę 
zatrważające statystyki, ujawniające rozmiary szkodliwego dla 
zdrowia i życia zjawiska odmawiania szczepień, samorządowe 
wsparcie działań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sa-
nitarną, jest w pełni uzasadnione.

Warto przypomnieć, że podobne uchwały (w nieco innym 
brzmieniu) zostały przyjęte przez częstochowską Radę Miasta już 
w 2015 r. , jednak nie weszły w życie. Ich zapisy zostały zakwe-
stionowane najpierw przez organ nadzoru prawnego wojewody, 
a po odwołaniu miasta –   także przez Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny. Zresztą podobne do Częstochowy uchwały podjęły sa-
morządy w  wielu innych miastach w  Polsce. I  nie wszędzie wo-
jewodowie decydowali się na ich uchylenie – weszły w   życie 
m.in. uchwały radnych Krakowa, Warszawy czy Lubawy (woj. za-
chodniopomorskie).
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— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. Rocha. 

Dojazd z dwóch stron. Idealny na działalność. 
Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM działkę budowlaną na ul. Lima-
nowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod działal-
ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 m – 2 
kondygnacje, z przybudówką. Tel. 502 636 143

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM pole o pow. 8134 m2, dł. 250 m, 

szer. 40 – 45 m w Częstochowie, ul. Juranda 
40/44. Tel. 887 627 682

— KUPIĘ MIESZKANIE —
n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią na I lub 

II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstocho-
wy. Tel. 413 880 040 (prosić Adama Klimasa)
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w centrum 
Częstochowy. Tel. 662 014 102

— DO WYNAJĘCIA —
n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 m2 z użyt-

kową piwnicą. Kościuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

DO WYNAJĘCIA DOM w Częstocho-
wie. Tel. 609 39 18 70

USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. Tel. 509 876 249

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

PRZYJMĘ

n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare 

klucze, krzyżyki i medaliki, stare monety, 

eurocenty. Tel. 667 499 164

n PRZYJMĘ srebro, może być złom. 

Tel. 667 499 164

SPRZEDAM

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski komplet z 

1896 r.: biblioteczka + komoda z marmurowym 

blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja. 

Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę myśliwską, 

skóra, żółta, z frędzlami; 2) Garnek kamienny, 

wys. 25 cm, średnica 23 cm; 3) Warsztat tkacki 

mały – zabytek; 4) Buciki dziecięce 14 i 15 cm 

(długość podeszwy); 5) Magnetofon szpulowy 

ZK 140 (licencja grundig). Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36. Cena 20 zł. 

Tel. 667 499 164

n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V  
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136 tys. km, 
automatyczna skrzynia. Tel. 508 173 008, 
504 209 884

 n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus 
GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / przebieg 109 
tys. km, FULL OPCJA - 10500 zł / do 
negocjacji.  
Tel.: 608 825 187

PRACA

— DAM PRACĘ —
Pracowników bez doświadczenia  

do pomocy na budowie w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek  

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

n PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE 
zarobki – do 1650 €, tel. 61 666 2993

MATRYMONIALNE

n SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, skromny, 
uczciwy, bez nałogów pozna do stałego 
związku uczciwą kobietę o dobrym sercu, która 
kocha spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424. 
Częstochowa

n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna kobietę, 
chętnie puszystą, starszą. 
Tel. 511 224 410 

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo – pozna panią. Stan 
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI
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Miejskie inwestycje

Lokalne ulice po przebudowach
PIĄTEK-NIEDZIELA, 16-18 SIERPNIA 2019 11.MOTORYZACJA

Wybrane samochody na dzień 16 sierpnia 2019 r.

PEUGEOT 308 T7   
1.6 E, rok prod. 2009

  

  17.900 zł

MAZDA 6 2.0 E, rok 
prod. 2018, kraj.,  
I – wł., gwarancja,  
F-ra VAT

 
 82.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,  
rok prod. 2009, kraj. 
 

 
18.900 zł  

KIA CEED 1.4 D, 
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł.,serwis., gwarancja, 
F-ra VAT  

43.900 zł  

BMW X5 3.0 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  I - wł.

  169.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1.6 E, rok prod. 2007, 
120 tys. km, kraj.,  
I - wł.
 

24.900 zł  

OPEL ASTRA IV 1.7 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis., F. VAT

 29.900 zł  

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2016, kraj.,  
I – wł.,serwis. 

33.900 zł

n AUDI A3 1.8 E, rok prod. 1999 7.900 zł
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki
n CHEVROLET AVEO 1.2 E, zakup 2012, kraj., I-wł. 
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,  

rok prod. 2001   
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
   
n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010  16.900 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009  14.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  

serwis, F-ra VAT  29.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008  16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002  5.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 

I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
  

45.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  

rok prod. 2017, 9-osobowy  69.900 zł netto

n HONDA CIVIC 1.4 E, rok prod. 2006 19.900 zł
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 

serwis, F. VAT 31.900 zł
n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011,  

polski salon  47.900 zł
n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 

n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007 42.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2012, 

 kraj., I – wł.  27.900 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 

 kraj., F. VAT  32.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 1999  4.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.  
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
  
n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis, F. VAT 42.800 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009 11.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.  33.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2013, kraj. 12.900  

-15.900 zł  
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 10.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015  

kraj., I – wł., serwis, 132 KM 47.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.  54.900 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

99.000 zł

6.900 zł

1.500 zł

12.800 zł

37.900 zł

13.900 zł

25.900 zł

32.900 zł

 Zakończyły się przebudowy 
odcinków ulic Ikara (Grabów-
ka), Sikorskiego (Częstochów-
ka-Parkitka) i Różanej na 
Błesznie. Duża inwestycja trwa 
również na ulicy Łódzkiej.

- Na terenie miasta budujemy 
wiele dróg lokalnych. Przykładem 
może być ulica Ikara – mówi prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk. - To 
pierwsza tego typu inwestycja po 
dokonaniu odwodnienia Grabówki. 
Bardzo wyczekiwana nie tylko przez 
mieszkańców tej dzielnicy, ale i firmy, 
które mają w tym miejscu swoje sie-
dziby – dodaje. W ramach inwestycji 
gruntowną przebudową objęto ulicę 
Ikara na odcinku od ul. św. Rocha do 
ul. Radomskiej. Remontowany frag-
ment o długości około 770 metrów 
otrzymał nie tylko nową nawierzch-
nię, ale też kanał deszczowy, techno-
logiczny i nową infrastrukturę przy-
stankową. Wzdłuż jezdni ułożono 
chodnik oraz wykonano zieleńce. 
Przebudowa ulicy kosztowała około 
4,4 mln zł. -  To przykład drogi o cha-
rakterze lokalnym, która jest bardzo 
potrzebna w dzielnic. Niestety na tego 
typu inwestycje najczęściej nie są 

przyznawane środki zewnętrzne. Dofi-
nansowania przyznawane są na drogi, 
gdzie jest duży ruch, czy które przyle-
gają do centrów miast – podkreśla 
Piotr Kurkowski, zastępca dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu 
w Częstochowie.

Zakończyła się też przebudowa uli-
cy Różanej. Obejmowała ona m.in. re-
mont ciągu głównego ulicy o długości 
364 metrów oraz wlot w ulice boczne. 
Szerokość nowej jezdni wynosi 6 me-
trów. Koszt całości zadania z budżetu 
własnego MZDiT to 2,66 mln zł (doku-
mentację zadania zlecono w ramach 
budżetu obywatelskiego).

Finalizacji prac doczekała się rów-
nież ulica Sikorskiego. Została ona 
przebudowana na odcinku 400 me-
trów - od ul. Szajnowicza–Iwanowa 
do ul. Łódzkiej. Za ponad 2,9 mln zł 
przebudowano konstrukcję drogi 
oraz ułożono nową nawierzchnię 
wraz z odwodnieniem i zabezpiecze-
niem sieci elektroenergetycznej i te-
lekomunikacyjnej. Pojawił się też no-
wy chodnik, miejsca postojowe oraz 
zieleńce.

Z kolei ulica Łódzka - na odcinku 
od Ronda 7 Dywizji Piechoty do ul. 
Poleskiej (odcinek jest wyłączony z 
ruchu, obowiązuje tam objazd) - bę-
dzie gotowa w przyszłym roku. Koszt 
tej inwestycji to ponad 3,5 mln zł. 
Obecnie miasto czeka na określenie 
wysokości dofinansowania ze środ-
ków rządowego programu funduszu 
drogowego oraz na podpisanie umo-
wy o dofinansowaniu.

Koszt wymienionych zadań to po-
nad 13 mln zł. - Mamy świadomość, 
że niższe dochody oraz zwiększone 
wydatki samorządu, będące efektem 
decyzji władz centralnych, mogą 
istotnie zmniejszyć nasze możliwo-
ści zaspokajania potrzeb związanych 
z budową i remontem dróg lokal-
nych –  mówi prezydent Częstocho-
wy Krzysztof Matyjaszczyk. – Będzie-
my jednak starać się pozyskiwać ko-
lejne środki zewnętrzne i tak gospo-
darować ograniczonym budżetem, by 
możliwa była kontynuacja inwestycji 
drogowych w dzielnicach – podsu-
mowuje.

Katarzyna Gwara
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Łamigłówka matematyczna
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Pomóż żabce odnaleźć drogę
do jeziora:

Rebus 2:

Sudoku:

Rozwiązanie:

Wpisz hasło:

Krzyżówka:

1. Nie zjesz nim zupy
2. Letni czas zbiorów
3. Miejsce dla samochodów
4. Może być bezludna
5. Jeden z objawów przeziębienia
6. Postawisz w nim kwiaty
7. Parzące zwierzę z oceanu
8. Samochód ciężarowy, który sam 
     zrzuci ładunek

8 9 3 2

1
6
3

1
2
7 6

25
9

3
81

Rebus 3:

Rozwiązanie:

o śdy ż c m śatko

Baw się razem z dziećmi
Rebus:

Rozwiązanie:

LANKA WANEJ



PIĄTEK-NIEDZIELA, 16-18 SIERPNIA 2019 13.WAKACJE
WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KALENDARZ WYDARZEŃ – LATO 2019

Mimo że wakacje powoli dobiegają końca, osoby spędzające je w mieście nie mogą się nudzić. Sprawdźcie, jakie atrakcje na najbliższe dni przygotowały częstochowskie instytucje kulturalne, oświatowo-wychowawcze i sportowe

KALENDARZ IMPREZ „WAKACJE Z PTTK 2019”

*   Ze względu na ewentualne zmiany rozkładów jazdy PKP, PKS i MPK prosimy o sprawdzenie dojazdów na wycieczki piesze i marsze na orientację.
**   ceny podstawowe są w przypadku: A -  osoby dorosłe - opiekunowie dzieci na wycieczki autokarowe (minimum 1 dziecko) podwyższone o 9,- zł,    B -  pozostałe osoby dorosłe mogą się zapisać na wycieczkę na trzy dni przed 
terminem wyjazdu ( w przypadku wolnych miejsc) podwyższone o 12,- zł    C - członków Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie  - obniżone o 3,- zł

Lp.
DATA 
(okres 

realizacji 
zajęć)

RODZAJ IMPREZY (nazwa zajęć, 
temat, ewentualnie krótki opis)

Nazwa 
organizatora 
zgłoszenia

Adres, nr tel. Adres e-mail oraz strony 
internetowej

Imię, nazwisko 
oraz funkcja osoby 
odpowiedzialnej za 

realizację zajęć wraz
z nr tel. kontaktowego

Miejsce 
realizacji zajęć/

imprezy
Godziny realizacji 

zajęć/imprezy
Przewidywana 

liczba 
uczestników

Wymagania 
dotyczące wieku 

uczestników, stroju, 
itp.

1 24.06-31.08. Lato z Harcerzami 2019
ZHP Chorągiew 
Śląska Hufiec 
Częstochowa

ul. Wilsona 34, tel. 
504 198 815

skarbnik@czestochowa.
zhp.pl Krystian Łaszewski Częstochowa - ok. 100 osób dzieci i młodzież

2 24.06-31.08.

WAKACJE Z TAEKWONDO 
prowadzenie zajęć sportowych 
(gry i zabawy ogólnorozwojowe 
z wykorzystaniem elementów 

taekwondo)

KS Orient Aleja Pokoju 16/26 
Częstochowa

klubsportowyorient@ 
gmail.com

www.ksorient.pl

Zbigniew Pawlak
Prezes

505 074 423

CH 
Jagiellończycy 
ul. Brzozowa

Częstochowa

wg  
harmonogramu 
dostępnego na 
stronie www.

ksorient.pl

Około 45 osób
dzieci, młodzież,
Wymagany strój 

sportowy

3 24.06– 
31.08.

„WAKACJE Z RAKIETĄ”
Uczestnicy zajęć zapoznają się 

z podstawami techniki tenisowej, 
nabędą umiejętności gry w tenisa 

w zakresie podstawowym

UKS „GEM”
ul. Krakowska 

80; 42-200 
Częstochowa

tel. 605 46 50 81
szkola_gem@o2.pl

Tomasz Liberda trener 
tenisa kl. I

Prezes UKS „GEM”
tel. 605 46 50 81

ul. Krakowska 
80; 42-200 

Częstochowa

Poniedziałki, 
środy

i czwartki
godz.

9.30 -10.30

20
Dzieci i młodzież 
w wieku 8-18 lat
(strój sportowy)

1. 19. 08. 2019
poniedziałek

Wycieczka piesza po Jurze                
 IV etap / Poraj – Choroń – Biskupice – Sokole Góry  11 km

Poraj PKP godz. 8 50

dojazd * PKP godz. 8 26  Koleje. Śl. 1

2. 20. 08. 2019
środa

Wycieczka górska Beskid Śląski
„Ustrońskie ciekawostki”

Ustroń (Muzeum i Leśny Park Niespodzianek)
Parking „Auchan”

ul. Focha   godz. 7.30 50  **

3. 21. 08. 2019
środa

Wycieczka górska Beskid Mały
Bielsko-Biała Straconka – Gaiki – Hrobacza Łąka – Bujakowska Góra – Żarnówka Mała

Parking „Auchan”
ul. Focha   godz. 7.30 40  **

4. 23. 08. 2019
piątek

Wycieczka autokarowo – krajoznawcza
„Atrakcje Ziemi Wieluńskiej”

Wieluń (Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie)
Parking „Auchan”

ul. Focha   godz. 7.30 40  **

5. 26. 08. 2019
poniedziałek

Marsze na Orientację             
  etap 2 / Lasek Aniołowski

Częstochowa ul. Kosmowskiej     przyst MPK w kier. Centrum  godz. 900

Dojazd*: MPK 15, 16, 24, 29 1

6. 27. 08. 2019
wtorek

Wycieczka górska Beskid Śląski
Bielsko Biała – Szyndzielnia – Klimczok – Bystra Wilkowice

Parking „Auchan”
ul. Focha   godz. 7.30 50  **

7. 28. 08. 2019
środa

Wycieczka piesza po Jurze                      
 V etap / Zrębice – Sokole Góry – Olsztyn       8 km

PKS Zrębice - Kościół godz. 9.00

Dojazd* PKS godz. 8.25 stan 10 1

8. 30. 08. 2019
piątek

Wycieczka górska Beskid Śląski
Ustroń Polana – Czantoria – Tuł – Leszna Górna

Parking „Auchan”
ul. Focha   godz. 7.30 50 **

Lp. Data Rodzaj imprezy Miejsce i godzina spotkania Cena

mailto:skarbnik@czestochowa.zhp.pl
mailto:skarbnik@czestochowa.zhp.pl
mailto:klubsportowyorient@gmail.com
mailto:klubsportowyorient@gmail.com
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W najbliższą niedzielę 18 
sierpnia Raków Częstochowa 
zmierzy się z Lechią Gdańsk na 
GIEKSA Arenie w Bełchatowie, 
gdzie „Czerwono-Niebiescy” 
rozgrywają swoje mecze domo-
we w rundzie jesiennej 
2019/2020. Początek spotkania 
zaplanowano na godzinę 17:30.

W poprzednim spotkaniu 4. kolej-
ki PKO Ekstraklasy Raków rozegrał 
spotkanie z Górnikiem Zabrze. O 
wyniku meczu zdecydowało nieste-
ty samobójcze trafienie Igora Sapa-
ły. Podopieczni trenera Marka Pap-

szuna przegrali to starcie 0:1.  
W 6. kolejce „Czerwono-Niebiescy” 
spotkają się na boisku w Bełchato-
wie z Lechem Poznań. Klub poinfor-
mował, że trwa już sprzedaż biletów 
na ten mecz. Wejściówki na mecz 
Raków - Lechia (18.08) oraz Raków - 
Lech (24.08) można zakupić przez 
Internet, w kasach stadionowych, a 
także w sklepie w Galerii Jurajskiej 
(w godzinach 10:00 - 22:00). 

Kasy stadionowe w Częstochowie 
w najbliższych dwóch tygodniach 
będą otwarte według następujące-
go harmonogramu:    12.08 - 15.08 
w godzinach 9:00 - 12:00 oraz 16:00 

- 20:00; 16.08 - 17.08 w godzinach 
9:00 - 20:00; 18.08 - nieczynne.     
19.08 - 21.08 w godzinach 9:00 - 
12:00 oraz 16:00 - 20:00; 22.08 - 
23.08 w godzinach 9:00 - 20:00; 
24.08 - nieczynne.    W dniu meczu 
Raków - Lechia (18.08), jak i Raków - 
Lech (24.08) kasy w Bełchatowie 
otwarte będą od godziny 10:00.     
Bilety na przejazd klubowy na mecz 
Raków - Lech (wyjazd 24 sierpnia, 
godzina 17:00, parking pod marke-
tem „Intermarche”) w sprzedaży bę-
dą do środy, 21 sierpnia, do godziny 
22:00 – poinformował klub.
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Mistrzostwa Świata w Speedrowerze

Triumf zawodników Lwów Avia Częstochowa

Mistrzostwa Polski w Osielsku

Częstochowa mocna  
w Nordic Walking

5. kolejka PKO Ekstraklasy

Raków Częstochowa zmierzy się 
z Lechią Gdańsk

Radość na SGP Arenie Częstochowa

Włókniarz awansował do fazy play-off

Zmagania dla dzieci i młodzieży oraz seniorów

Otwarte Mistrzostwa Częstochowy 
w Tenisie

4. kolejka II ligi

Skra Częstochowa  
vs Górnik Polkowice

Dokończenie ze str. 1

Na konferencji obecni byli nie tylko 
zawodnicy, ale także przedstawiciele 
władz miasta, działacze Stowarzysze-
nia Speedway Fan Club Częstochowa 
oraz miłośnicy speedrowera. Gwiazdą 
Mistrzostw okazał się Marcin Szymań-
ski, który zdobył tytuł Indywidualnego 
Wicemistrza Świata OPEN, Drużyno-
wego Mistrza Świata i Drużynowego 
Mistrza Świata Par. Ponadto zdobył 
również Drużynowy Puchar Federacji. 
Dwa medale z mistrzostw świata 

przywiozły adeptki szkółki Lwy Avia 
Częstochowa: Sandra Charbich oraz 
Alicja Hamara, które wywalczyły Dru-
żynowe Wicemistrzostwo Świata Ko-
biet oraz zajęły 2. miejsce w Drużyno-
wym Pucharze Federacji Kobiet. Nato-
miast tytuł Indywidualnego Mistrza 
Świata weteranów (od 40 roku życia) 
wywalczył Dominik Rycharski, który 
okazał się bezkonkurencyjny. W finale 
zawodów wyprzedził o dwa punkty 
Michała Kastrau (Bydgoszcz) oraz o 4 
„oczka” innego reprezentanta polski 
Marcina Puk (Gniezno). Znalazł się 
również w składzie reprezentacji Pol-
ski Weteranów, która zdobyła brązowy 
medal w rywalizacji drużynowej. Trzy 
medale zdobył selekcjoner reprezen-
tacji Polski Weteranów (od 40. roku ży-
cia) Tomasz Pokorski, który na co dzień 
jest trenerem Lwów Avia Częstochowa. 
Prowadzona przez niego reprezenta-
cja Polski Weteranów wywalczyła zło-
ty medal Mistrzostw Świata Par Wete-
ranów, zajęła drugie miejsce w Pucha-

rze Federacji Weteranów oraz wywal-
czyła brązowy medal w Drużynowych 
Mistrzostwa Świata Weteranów.

Medale mistrzostw świata zdobyli 
także Piotr Jamroszczyk, który został 
zdobywcą Drużynowego Pucharu Fe-
deracji OPEN oraz Arkadiusz Dudek, 
który zajął 2. miejsce Drużynowego 
Pucharu Federacji Weteranów.

Oprac. Paula Nogaj

Reprezentacja drużyny 
Nordic Team Częstochowa 
świetnie zaprezentowała się 
na Mistrzostwach Polski 
Nordic Walking w Osielsku 
koło Bydgoszczy. Zdobyła bo-
wiem osiem medali! Mistrzo-
stwo Polski zdobyli Bogdan 
Barczyk, Marcin Rosak oraz 
Michał Zarębski.

Mistrzostwa Polski Nordic Wal-
king w Osielsku odbyły się  w mi-
nioną sobotę 10 sierpnia na dy-
stansach pięciu i dziesięciu kilo-

metrów oraz w półmaratonie. Czę-
stochowską drużynę reprezento-
wało aż trzydzieści osób. Tytuł naj-
lepszych zdobyli Bogdan Barczyk i 
Marcin Rosak (dystans półmarato-
nu, odpowiednio kategorie M50 i 
M40) oraz Michał Zarębski (dystans 
5 km, M30). Wicemistrzostwo kraju 
zdobyli Agnieszka Paprotna (pół-
maraton, K30) i Daniel Wojtasiński 
(10 km, M40), a brązowe medale 
wywalczyli Agnieszka Dybeł (5km, 
kat. K niepełnosprawni A), Alicja 
Bugała (5 km, kat. K-junior) oraz 
Bartłomiej Dębski (5km, kat. M40).

Trwają zapisy na Otwarte 
Mistrzostwa Częstochowy w 
Tenisie, które odbędą się na 
Miejskich Kortach Tenisowych 
w dniach 30 sierpnia – 1 wrze-
śnia (dzieci i młodzież) oraz  
2 września – 20 września (se-
niorzy). Organizatorami wyda-
rzenia jest Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Częstocho-
wie oraz Szkoła Tenisa GEM. 

Zgłoszenia można dokonywać m.
in. mailowo na adres korty.3maja@
mosir.pl, telefonicznie pod numer 
605 475 548 lub na Miejskich Kor-

tach Tenisowych: - dzieci i młodzież - 
do 27 sierpnia 2019 roku do godziny 
12:00, - seniorzy - do 29 sierpnia 
2019 roku do godziny 12:00. W zgło-
szeniu należy podać: imię i nazwi-
sko, datę urodzenia oraz wybraną 
kategorię (istnieje możliwość startu 
w jednej kategorii wiekowej, katego-
rii open oraz w grach podwójnych, 
po wcześniejszym wpłaceniu wpiso-
wego dla każdej z wybranych kate-
gorii), numer telefonu do kontaktu. 
Zawodnicy niepełnoletni zobowiąza-
ni są dostarczyć zgodę rodziców lub 
opiekunów prawnych na udział w 
Mistrzostwach. Szczegółowy regula-
min i informacje dostępne są na 

stronie Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Częstochowie. Również 
harmonogramy gier będą dostępne 
na stronie www.mosir.pl i na Miej-
skich Kortach Tenisowych. -W kate-
goriach „dzieci i młodzież” system 
rozgrywek oraz formuła spotkań 
uzależnione będą od ilości zgłoszo-
nych zawodników (zawodniczek)  
i ustalone zostaną po zamknięciu li-
sty zgłoszeń.  W kategorii „seniorzy” 
w zależności od ilości zgłoszeń, Mi-
strzostwa rozgrywane będą syste-
mem pucharowym w formule dwóch 
pełnych setów + super tie-break lub 
system grupowo-pucharowym – in-
formuje organizator. 

W ramach 4. kolejki II ligi 
Skra Częstochowa zmierzy 
się z Górnikiem Polkowice w 
najbliższą sobotę 17 sierpnia 
na stadionie w Częstochowie 
przy ul. Loretańskiej 20. Spo-
tkanie rozpocznie się punk-
tualnie o godz. 16:00.

Skra nie radzi sobie najlepiej 
od początku tego sezonu. Ponio-
sła już trzy porażki w II-ligowych 
rozgrywkach. Jest obecnie jedy-
ną drużyną, która na ten mo-
ment nie ma swoim koncie ani 
jednego punktu i zajmuje ostat-
nie miejsce w tabeli. -Takie są 
smutne dla nas fakty, ale mamy 
nadzieję, że już wkrótce   to się 
zmieni i będziemy mogli przeka-
zać kibicom lepsze informacje.

Niestety, do porażek w Legio-
nowie i na Lorecie z Garbarnią 
Kraków, w niedzielę Skra dopisa-
ła trzecią. Przegrała we Wron-
kach z rezerwami Lecha Poznań. 
Porażkę można usprawiedliwić 
tym, że rywale wystąpili w znacz-
nie silniejszym składzie niż w 
dwóch pierwszych kolejkach, ale 
gdy nasz zespół w końcówce 
spotkania zagrał odważniej miał 
kilka okazji na wyrównanie, ale 
gola strzelili gospodarze i skoń-
czyło się na porażce 0:2 – ko-
mentuje klub. Zarówno kibice, 
jak i zarząd ma nadzieję, że  
w 4. kolejce Skrzaki staną na wy-
sokości zadania. Górnik Polkowi-
ce jest zespołem w zasięgu czę-
stochowskiej drużyny. 

5 km:
Michał Zarębski - MISTRZ POLSKI 

M30, 3m open
Bartłomiej Dębski - BRĄZOWY ME-

DAL M40
Alicja Bugała - BRĄZOWY MEDAL K-junior
Agnieszka Dybeł - BRĄZOWY MEDAL 

K niep. A
Zbigniew Cudak - 8m kat. M50
Tomasz Rajek - 9m kat. M50
Janusz Kubat - 12m kat. M45
Beata Kamińska - 4m kat. K50
Anna Bugała - 6m kat. K40
Bogusław Radziejowski - 9m kat. M55
Agnieszka Pinis - 7m kat. K40
Renata Gawor - 6m kat. K50
Jolanta Barczyk - 6m kat. K55
Monika Kubat - 14m kat. K45
Nadia Kolarska - 5m kat. K-dzieci
Magdalena Stolarska - 12m kat. K50
Maciej Zarębski - 8m kat. M-dzieci

10 km:
Daniel Wojtasiński - V-ce MISTRZ 

POLSKI M40, 6m open
Krzysztof Kobiela - 6m kat. M40
Jarosław Pietrzyk - 5m kat. M30
Magdalena Rajek - 6m kat. K40
Zbigniew Szczęśniak - 6m kat. M50
Ewa Dusiel - 4m kat. K50
Magdalena Kobiela - 11m kat. K40
Ewa Contucci - 15m kat. K40
Michał Pinis - 8m kat. M30

Półmaraton:

Marcin Rosak - MISTRZ POLSKI M40, 
2m open

Bogdan Barczyk - MISTRZ POLSKI 
M50

Agnieszka Paprotna - V-ce MISTRZ 
POLSKI K30

Jolanta Teresińska - 9m kat. K40

Pełne wyniki zawodniczek i zawodników z Nordic Team Częstochowa:

forBET Włókniarz Częstochowa zwyciężył w 
miniony piątek w niezwykle ważnym meczu z 
MRGARDEN GKM Grudziądz 52:38 na własnym 
stadionie. Wygraną za 3 punkty ekipa Lwów za-
gwarantowała sobie awans do fazy play-off. 

Zawodnikiem, który spisał najlepiej podczas piątko-

wego spotkania był Fredrik Lindgren, który zdobył dla 
częstochowskiej drużyny 14 punktów. Jak poinformo-
wał klub, Leon Madsen podczas pierwszego startu za-
liczył upadek, przez który resztę zawodów musiał do-
kończyć z kontuzją. Najlepszym zawodnikiem gości był 
natomiast Rosjanin Artiom Laguta – zdobył on 10 
oczek w sześciu startach. 

Kolumnę opracowała Paula Nogaj

Zdj. Urząd Miasta Częstochowy

Zdj. Urząd Miasta Częstochowy

Zdj. Urząd Miasta Częstochowy
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POZIOMO: 1) do pary z podręcznikiem; 2) zaćma, choroba oczu; 3) 
José Manuel Durao, były premier Portugalii; 4) zasiłek, wsparcie, 
pomoc finansowa; 5) zwierzę z garbem; 6) Crowe, aktor "Gladiator"; 
7) dworzec lub przejazd; 8) wielopłetwiec, ryba drapieżna; 9) człno-
kowska lub szkolna; 10) pospolita to oregano; 11) inna nazwa pałki 
wodnej; 12) nieprzyjemne wrażenie; 13) autor dzieł o tematyce 
morskiej; 14) inaczej wiśnia ptasia; 15) wybrany do Parlamentu 
Europejskiego; 16) dawny, wysoki składany cylinder; 17) jednostka 
ciśnienia; 18) perlik i kroplik brązowobrzuchy; 19) gazeta wydawana 
raz w tygodniu; 20) trzecia cześć roku akademickiego; 21) hodowla 
i uprawa roślin; 22) afgańska pustynia w prowincji Kandahar; 23) na 
rękach boksera; 24) drapieżne ryby z Amazonki; 25) zimna przecho-
walnia; 26) krótka, dowcipna historyjka; 27) kobiety - szpiedzy; 28) 
stolica Wysp Owczych; 29) mieszkanka stolicy Szkocji

PIONOWO: 2) nieduży kotlet; 5) wyjście wojska z koszar; 13) krem z 
owoców; 14) opłaty dla importerów i eksporterów; 18) dawniej o 
samolocie; 19) Mir, najwyższy masyw Hindukuszu; 30) izraelska 
waluta; 31) niedźwiedź malajski; 32) Indianie znani z czubatych 
fryzur; 33) duża rzeka w Wenezueli; 34) cenny kruszec; 35) kieruje 
wydziałem uczelni; 36) stolica Tunezji; 37) uzyskał schronienie w 
obcym kraju; 38) czerwienica barwierska; 39) klub piłkarski z Aten; 
40) rdzenny autralijczyk; 41) porywacz Stasia i Nel z "Pustyni i w 
Puszczy"; 42) tymczasowy lub śledczy; 43) podziemna część 
rośliny; 44) angielskie "tak"; 45) Johannes, były prezydent RFN; 46) 
kończy wojnę; 47) przyrząd astronoma; 48) skośny żagiel, 
bezansztaksel; 49) druga rocznica; 50) gatunek gryki; 51) niebieska 
linia na mapie; 52) Steno, Euriale i Meduz; 53) pospolity i krótkową-
sy, ryba z karpiowatych; 54) żegluga przybrzeżna; 55) ze stolicą w 
Quito; 56) rodzinne miasto Stevena Tylera z Aerosmith; 57) stanu 
lub małżeńska; 58) gadająca papuga; 59) roślina na olej i paszę

Krzyżówka nr 7 z hasłem
Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrodę - niespodziankę! Rozwiązania można przesyłać

na adres email:
konkursy@zycieczestochowy.pl
do dnia 22.08.2019r.

 Nagrodę - niespodziankę  za krzyżówkę nr 6 z dnia  9 sierpnia wygrywaj pan Kamil Malinowski 
Zapraszamy po odbiór nagrody do redakcji „Życia Częstochowy i Powiatu” przy Al. NMP 51 w terminie 7 dni.


