
Podczas czwartkowej sesji prezydent skierował projekt uchwały dotyczący wyra-
żenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu targowiska 
miejskiego Stowarzyszeniu Kupców Targowiska „Wały Dwernickiego”. Umowa ma 
obowiązywać przez dwa lata. Radni jednogłośnie zagłosowali za jej przyjęciem.

  Ciąg dalszy na str. 4

Prosta, elegancka forma pa-
sażu nad torami opartego od 
stron zachodniej i wschodniej 
na przeszklonych prostopa-
dłościanach kryjących 
nowoczesne funkcje obsługi 
pasażerów – tak w najwięk-
szym skrócie ma wyglądać 
nowy dworzec w Częstochowie. 
Konkurs na koncepcję archi-
tektoniczną obiektu wraz z 
jego najbliższym otoczeniem 
właśnie został rozstrzygnięty. 

Konkurs organizowało PKP, 
przy udziale SARP Częstochowa, 
Urzędu Miasta Częstochowa i PKS 
Częstochowa. Zgłoszono 23 prace 
przygotowane przez pracownie 
architektoniczne. Największe 
uznanie sądu konkursowego uzy-
skała ta opracowana przez ze-
spół pracowni Top Projekt Marek 
Wawrzyniak (Rybnik), NStudio 
(Paryż) i Studio Antonini (Paryż). - 
Realizacja tej koncepcji umożliwi 
utworzenie centrum przesiadko-
wego w rejonie dworca PKP także 
dla pasażerów miejskich linii au-
tobusowych oraz dalekobieżnych 
i lokalnych linii PKS – podkreśla 
Michał Stilger, rzecznik prasowy 

PKP. - Wybrana koncepcja bu-
dynku dworca zakłada powstanie 
w miejscu obecnych pawilonów 
wschodniego i zachodniego 
dwóch nowych, przeszklonych 
budynków. W części wschodniej 
planowane jest umieszczenie na 
parterze kas biletowych, infor-

macji, punktu wynajmu samo-
chodów, automatów biletowych, 
toalet oraz zejścia do przejścia 
podziemnego. Na poziomie pa-
sażu górnego (piętro) mają po-
jawić się pozostałe pomieszczenia 
obsługi podróżnych (poczekalnia, 
restauracja, miejsce zabaw dla 

dzieci, księgarnia, kaplica i drugi 
zespół toalet). Ostatnia kondy-
gnacja skryje pomieszczenia tech-
niczne i administracyjne. W części 
zachodniej znajdą się m.in. mała 
poczekalnia, biletomaty i toalety 
– wylicza. Pasaż nad torami ma 
natomiast pełnić będzie funkcję 

handlową. Poza tym w sąsiedztwie 
nowej bryły ma pojawić się wieża 
zegarowa nawiązująca do - zloka-
lizowanego po wschodniej stronie 
stacji - dawnego dworca kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej, który 
posiadał tego rodzaju dominantę 
architektoniczną. 

- Nową fasadę dworca od części 
wschodniej będą tworzyły pa-
skowany, biało-czarny prostopa-
dłościan części górnej oparty na 
szklanej ciemnej części dolnej i 
nowa wolnostojąca wieża. Projek-
tant zaproponował zastosowanie 
mlecznego szkła jako okładziny 
wieży. Materiał ten daje możliwość 
zarówno odbijania światła dzien-
nego, jak i podświetlenia nocą 
od wewnątrz. Według koncepcji 
fasada części zachodniej pokryta 
zostanie w górnej części meta-
lowymi refleksyjnymi panelami. 
Ma to za zadanie umożliwić „grę 
świateł”, która „odmaterializuje” 
obiekt i da wrażenie liniowego 
ruchu, który jest kwintesencją 
kolei - wyjaśnia Michał Stilger 
rzecznik prasowy PKP.

 Czytaj dalej na stronie 3
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Wiemy, jak będzie wyglądać nowy dworzec!
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wsparła psychiatrię dziecięcą i młodzie-
żową. Za trzy miliony złotych udało się kupić 1,3 tys specjalistycznych łóżek i 
siedzisk. Trafiły one do 34 oddziałów w całej Polsce. Wśród beneficjentów był Wo-
jewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu. - Wydane 3 mln złotych to 
dopiero początek drogi – zapewnia Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i 
dyrektor ds. medycznych WOŚP.

 Ciąg dalszy na str. 19

Lubliniec

3 mln na dziecięcą psychiatrię 
to początek

Wały Dwernickiego

Przetargu na „ryneczek” 
nie będzie
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  Dokończenie ze str.  1
Projektanci zwycię-

skiej koncepcji zało-
żyli, że w drugiej fazie 
projektu, metamor-
fozę przejdzie rów-
nież teren znajdujący 
w pobliżu dworca. - 
Istotnym założeniem 
przedstawionym w 
koncepcji jest przesu-
nięcie węzła przesiad-
kowego bliżej części 
zachodniej nowego 
dworca. Pojawia się 
także szansa na uporządkowanie 
pasa drogowego ulicy Orzechow-
skiego poprzez utworzenie czy-
telnej zachodniej pierzei nadającej 
ulicy miejski, przyjazny dla prze-
chodniów charakter – dodaje Mi-
chał Stilger rzecznik prasowy PKP.

Sąd konkursowy przyznał rów-
nież nagrody za II i III miejsce, 
które uzyskały: Domino Grupa 
Architektoniczna Wojciech Dunaj 
(Szczecin) oraz 22 Architekci sp. z 
o.o. (Warszawa), a także trzy wyróż-
nienia dla pracowni: Atrium Autor-
skie Studio Architektury Mateusz 
Urbański (Poznań), Kacper Rojek 
(Aleksandrów Łódzki), Firma „TU” 
Tomasz Ulman (Żarki) oraz Topos 
Studio Piotr Bilski (Częstochowa). 
Wystawę wszystkich prac kon-
kursowych można obejrzeć w Ra-
tuszu, w godzinach pracy Muzeum 
Częstochowskiego. Dyskusję po-
konkursową zaplanowano na 15 
stycznia 2020 roku na godz. 12:00. Katarzyna Gwara, PKP
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Częstochowa

Wiemy, jak będzie 
wyglądać nowy dworzec!

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór 
zwycięskiej koncepcji jest początkiem 
procesu inwestycyjnego związanego z 
przebudową dworca w Częstochowie. 
Następnym krokiem będą negocjacje  
z wyłonioną w jego toku pracownią 
architektoniczną w celu opraco-
wania projektów budowlanego  
i wykonawczego. Końcowym ele-
mentem procesu będzie przystą-
pienie do przebudowy dworca  
w ramach Programu Inwestycji Dwor-
cowych PKP S.A. na lata 2016-2023.  
Organizatorzy konkursu są przekonani, 
że nowe, zwycięskie rozwiązanie po-
prawi jakość obsługi wszystkich grup 
podróżnych, (w tym osób z niepełno-
sprawnościami), pozwoli na uzyskanie 
spójnej, czytelnej i przyjaznej użytkow-
nikom przestrzeni dworcowej oraz 
stworzy możliwości powstania węzła 
przesiadkowego w bezpośrednim są-
siedztwie dworca kolejowego.

Sam zgłosił się do komisariatu

Poszukiwany dwoma listami gończymi 
Dzielnicowy z „jedynki” i policjanci specjalizu-

jący się w poszukiwaniu osób ukrywających się 
przed wymiarem sprawiedliwości zatrzymali 30-
latka. Mężczyzna poszukiwany był europejskim 
nakazem aresztowania m.in. za rozboje i kra-
dzieże. Sąd wydał za nim 2 listy gończe. 
Ostatecznie... sam zgłosił się do komisariatu.

Poszukiwania za mieszkańcem Częstochowy rozpoczęły 
się 3 lata temu. - Podstawą uruchamiającą procedurę było 
wydanie przez prokuraturę w Częstochowie zarządzenia 
ustalenia jego miejsca pobytu, a następnie przez sąd listu 
gończego – mówi asp. szt. Marta Kaczyńska z częstochow-

skiej policji. Kryminalni zdołali wówczas potwierdzić, że 
poszukiwany przebywa poza granicami kraju. Wiedząc, że 
ukrywa się w państwach Europy, wystąpili do sądu z wnio-
skiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania i 
wszczęcie poszukiwań międzynarodowych.

- Czynności zmierzające do zatrzymania poszukiwa-
nego na terenie Polski trwały nieprzerwanie. Wizyty dziel-
nicowego w miejscu zamieszkania i nieustanne rozmowy 
z rodziną spowodowały, że 30-latek zrozumiał, że nie 
uniknie kary. Po powrocie do kraju sam zgłosił się do ko-
misariatu – dodaje asp. szt.  Marta Kaczyńska. Mężczyzna 
został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego, 
gdzie spędzi najbliższe kilka lat.  Katarzyna Gwara



 Dokończenie ze str. 1
 Przypomnijmy, Stowarzyszeniu 

Kupców Targowiska „Wały Dwer-
nickiego” wygasa z końcem grudnia 
podpisana za czasów prezyden-
tury Tadeusza Wrony umowa na 
15-letnią dzierżawę targowiska. 
Zgodnie z jej zapisami po tym 
czasie targowisko miało wrócić 
do miasta łącznie z nakładem, jaki 
kupcy ponieśli na jego moderni-
zację. Miasto zdecydowało więc, że 
ogłosi przetarg,  który miał wyłonić 
zarządcę terenu. Stowarzyszenie 
przyjęło tę wiadomość z niedowie-
rzaniem.  - Wszyscy zapewniali nas, 
że nie będzie żadnego przetargu, 
że dalej będziemy mogli dzierżawić 
teren, na którym znajduje się ryne-
czek przez kolejne piętnaście lat. W 
miejski grunt włożyliśmy ogromne 
pieniądze. Mówiono nam, że póź-
niej na tym terenie będą mogły 
handlować nasze dzieci, wnuki. 
Wciąż od władz miasta słyszeliśmy, 
że mamy moralne prawo domagać 
się bycia w tym miejscu. Przetarg 

jest według nas nieuczciwym roz-
wiązaniem. Mogą do niego przy-
stąpić osoby trzecie, które nie 
zainwestowały w teren przy Wa-
łach złamanego grosza. Dlaczego 
mamy startować z nimi na równych 
zasadach? Nie oddamy ryneczku 
obcym osobom! - mówili. Człon-
kowie Stowarzyszenia postanowili 
nie odpuszczać. Kolejne rozmowy 
z władzami nie przynosiły efektu. 
Kupcy domagali się, aby prezydent 
cofnął decyzję dotyczącą ogło-
szenia przetargu. Podczas jednego 
ze spotkań doszło nawet do prze-
pychanek - zdenerwowani kupcy 
próbowali uniemożliwić prezy-
dentowi opuszczenie sali sesyjnej. 
Konieczna okazała się interwencja 
strażników miejskich. Rozgoryczeni 
handlowych, zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią, spędzili noc w sali se-
syjnej. Dzień później wzięli udział 
w nadzwyczajnej sesji rady miasta. 
Radni mięli na niej podjąć uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnej umowy dzierżawy 
ze Stowarzyszeniem Kupców Tar-
gowiska „Wały Dwernickiego” oraz 
odstąpienia od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy. 
Ostatecznie jednak za podjęciem 
uchwały było 11 radnych, 15 nato-
miast przeciw. 18 grudnia kupcy po-
nownie spotkali się z prezydentem. 
Obie strony znowu dyskutowały o 
przyszłości miejskiego targowiska 
i możliwościach przyjęcia rozwią-
zania zgodnego ze standardami 
prawnymi, a także interesem spo-
łecznym i zawodowym wszystkich 
osób handlujących obecnie na ry-

neczku. - Po burzliwych rozmowach 
i protestach udało nam się dogadać 
z prezydentem – podkreślił Woj-
ciech Śniady wiceprezes Stowarzy-
szenia Kupców Targowiska „Wały 
Dwernickiego”. Zarząd Stowarzy-
szenia w imieniu swoim i swoich 
członków przeprosił za sytuacje, 
które miały miejsce w ostatnim 
czasie i przyznał, że zachowanie 
niektórych osób pragnących repre-

zentować środowisko handlowców 
z ryneczku wykroczyło poza ramy 
i normy ogólnie przyjęte. Prezy-
dent po kolejnym wysłuchaniu ar-
gumentów kupców, zadeklarował 
zaproponowanie rozwiązania zwią-
zanego z dzierżawą targowiska, 
które byłoby zgodne z oczekiwa-
niami handlujących, a jednocześnie 
brało pod uwagę interes publiczny 
miasta. W związku z tym podczas 

czwartkowej sesji skierował projekt 
uchwały dotyczący wyrażenia zgody 
na oddanie w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym terenu targo-
wiska miejskiego Stowarzyszeniu 
Kupców Targowiska „Wały Dwer-
nickiego”. Umowa ma obowiązywać 
przez dwa lata. Radni jednogłośnie 
zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Katarzyna Gwara
zdj. Redakcja
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KAMPANIA INFORMACYJNA

Wały Dwernickiego

Przetargu na „ryneczek” nie będzie
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  Poczesna
Przeszkole wyróżnione

Przeszkole w Poczesnej zna-
zlazło się wśród placówek, 
którym przyznano wyróżnienie 
specjalne za konkurs na najle-
piej przeprowadzoną kampanię 
„Cała Polska czyta dzieciom” w 
roku szkolnym 2018/2019. Do ry-
walizacji zakwalifikowało się 
kilkadziesiąt prac w kraju. Osta-
tecznie przyznano 2 nagrody 
specjalne, 4 nagrody, 3 wyróż-
nienia specjalne i 9 wyróżnień.

To już kolejna tego typu nagroda 
dla przedszkola w Poczesnej. - Przed-
szkole od 2006 roku bierze udział w 
konkursie na najlepiej przeprowa-
dzoną kampanię „Cała Polska czyta 
dzieciom”.  Przez 13 lat otrzymaliśmy 
już dwa medale, 3 nagrody, 4 wyróż-
nienia, dwa wyróżnienie specjalne 
i jedno podziękowanie – podkreśla 
Ewa Rakowska, dyrektor przedszkola 

w Poczesnej. Tegoroczna gala, pod-
czas której poznaliśmy laureatów 
odbyła się w Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności w Warszawie. 
Imprezę prowadziła znana aktorka 
Małgorzata Ostrowska–Królikowską 
wspólnie z Prezesem fundacji „Cała 
Polska czyta dzieciom” Ireną Koź-
mińską. Wyróżnienie specjalne dla 
przedszkola i dyplom uznania ode-
brała liderka kampanii na terenie 
przedszkola, nauczycielka Żanetta 
Polaczkiewicz, która wspólnie z dy-
rektorem przedszkola - Ewą Rakowską 
uczestniczyły także w panelu lite-
rackim „Wartości w literaturze”. 

Niezwykle ciekawy i wzruszający 
panel prowadzili: Dorota Koman – po-
etka, redaktorka książek dla dzieci i ro-
dziców oraz prof. Grzegorz Leszczyński 
– wykładowca z Uniwersytetu War-
szawskiego – ambasadorzy kampanii.  

  Konopiska

Sakramentalne „tak” powiedzieli  
przeszło 50 lat temu

Czternaście par z gminy Ko-
nopiska świętowało jubileusz 
Złotych Godów.  Uroczystości 
związane z tym wydarzeniem 
odbyły się w Sali Bankietowej 
„Grand Wiwa” w  Aleksandrii 
Pierwszej.

Życzenia dostojnym jubilatom 
złożyli kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego – Katarzyna Borecka wraz 
z wójtem gminy Konopiska – Je-
rzym Żurkiem i zastępcą przewod-
niczącego rady gminy – Jadwigą 
Majdzik. 

Złote Gody to powód do senty-
mentalnej wycieczki w przeszłość. 
Choć nie zawsze było pięknie, obok 
uśmiechów pojawiały się łzy, a w 
parze z radością szedł smutek, to 
wzajemna miłość i zrozumienie po-
zwoliły przezwyciężyć to wszystko. 

Złote Gody to szczególny mo-
ment na etapie każdego mał-
żeństwa. To także okazja do 
wspólnego celebrowania i wspo-
minania razem spędzonych lat. 

- Państwa małżeństwa to przy-
kład miłości i zrozumienia. To wzór 
mądrego życia i przykład godny 
naśladowania. Te jubileusze uświa-
damiają nam, że dwoje kochają-
cych, wspierających i szanujących 
się ludzi, których uczucie połączyło 

50 lat, ponad 50 lat wytrwało w 
tej miłości, jaką pielęgnowaliście 
– powiedziała kierownik USC Ka-
tarzyna Borecka. 

Jubilaci otrzymali Medale Pre-
zydenta RP za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie oraz pamiątkowe dy-
plomy, kwiaty i upominki. Na ko-
niec uroczystości wystąpił Zespół 
„Konopielki” prowadzony przez 
Ewę Błaszczyk - prezentując bo-
gaty, świąteczny repertuar.

Lista jubilatów: 

u Ewa i Włodzimierz Badora 
u Barbara i Jerzy Borowik
u Wacława i Lech Bukowscy
u Ryszarda i Wacław Cierpiał

u Marianna i Antoni Chmielewscy
u Gertruda i Włodzimierz Ciuk
u Julia i Stanisław Golis
u Ewa i Andrzej Grad
u Krystyna i Zdzisław Jagusiak
u Kazimiera i Ryszard Koła
u Bronisława i Lucjan Kurdek
u Teresa i Leszek Morawiec
u Jacentyna i Aleksander Nierobiś
u Zofia i Tadeusz Szczerbak

Uroczystego aktu dekoracji w 
imieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej dokonał wójt gminy 
Konopiska Jerzy Żurek w asyście 
kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego Katarzyny Boreckiej oraz 
zastępcy przewodniczącego rady 
gminy Jadwigi Majdzik.

  Konkurs powiatowy

Cztery pory roku oczami dziecka
Poznaliśmy laureatów III powiatowego 

konkursu plastycznego „Cztery pory roku 
oczami dziecka”. W sumie nadesłano 246 
prac z 11 gmin.

 Wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci, to 
bardzo ważna kwestia, często pasje z najmłodszych 
lat zostają na całe życie i odgrywają istotną rolę w 
dalszym rozwoju osobistym. W konkursie najważ-
niejszy był jednak uśmiech i  dzieci z radosnego 
tworzenia. W myśl słów Janusza Korczaka „kiedy 
śmieje się dzieckom śmieje się cały świat” - ko-
mentuj Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski, 
który objął patronatem to wydarzenie. Współorga-
nizatorem trzeciej edycji został Gminny Ośrodek 
Kultury w Dąbrowie Zielonej.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem 
w całym powiecie. Na tegoroczną edycję nadesłano 
246 prac z 11 gmin. W regulaminie wyszczegól-
niono 5 kategorii: wiosna , lato, jesień, zima, 4w1.

Jury w składzie: Lila Deska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej, Małgorzata 
Chebel, starszy instruktor ds. plastyki w Regio-
nalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, Tadeusz 
Ogonek, plastyk z Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie, Konrad Kokoszka, pracownik 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, stanęło 
przed nie lada wyzwaniem. Ostatecznie jednak 
lista laureatów wygląda następująco:

Kategoria wiosna:
Wyróżnienia: Dawid Nowak, SP w Garnku 

(opiekun: Jolanta Pruszek),  Kacper Szlacheta, 
SP nr 2 w Koniecpolu (opiekun: Wiesława 
Kępska), Konrad Karoń, SP w Starym Broni-
szewie (opiekun: Anna Gajewska)

  III miejsce: Piotr Zasępa, SP w Lgocie Małej 
(opiekun: Paulina Wróbel)

  II miejsce: Nikola Bernaś, SP w Starym Broni-
szewie (opiekun: Agnieszka Włodarczyk)

  I miejsce: Anna Kościańska, SP w Mstowie 
(opiekun: Anatolia Benduch)

Kategoria lato:
  Wyróżnienia: Lena Krent, ZSP w Lgocie Małej 

(opiekun: Jolanta Gorzelak), Nikola Bernaś, SP 
w Starym Broniszewie (opiekun: Agnieszka 
Włodarczyk), Alicja Musiał, SP w Starym Broni-

szewie (opiekun: Agnieszka Włodarczyk)
  III miejsce: Amelia Wochal, SP w Starym Broni-

szewie (opiekun: Agnieszka Włodarczyk)
  II miejsce:  Anna Głąb, ZSP w Lgocie Małej 

(opiekun: Paulina Wróbel)
I miejsce: Lena Wochal, SP w Starym Broniszewie 

(opiekun: Anna Gajewska)
 Kategoria jesień:

Wyróżnienia: Maria Maźniewska, SOKIS w Janowie 
(opiekun: Anna Rylowska-Pyrek), Maja Sikora , 
SP w Dąbrowie Zielonej (opiekun: Urszula Ko-
walczyk),  Jowita Zaskórska, SP w Dąbrowie Zie-
lonej (opiekun: Ewa Kaczmarek)

III miejsce: Amelia Pietrusińska, SP w Poczesnej 
(opiekun: Barbara Wąsińska)

II miejsce:  Antoni Bednarek, SP w Starczy (opiekun: 
Ewa Jędrzejewska)

I miejsce: Dominik Płaska, SP w Widzowie (opiekun: 
Aleksandra Kołaczkowska)

 Kategoria zima:
Wyróżnienia: Aleksander Struski, SP w Dąbrowie 

Zielonej (opiekun: Teresa Falana), Marlena 

Wąsek, SP w Dąbrowie Zielonej (opiekun: Te-
resa Falana), Marcel Ziarnowski, SP w Dąbrowie 
Zielonej (opiekun: Teresa Falana)

III miejsce: Hanna Kępa, SP w Garnku (opiekun: 
Adrianna Fresel)

II miejsce: Alicja Ciszewska, SP w Dąbrowie Zie-
lonej (opiekun: Teresa Falana)

I miejsce: Mikołaj Synowiec, SP w Dąbrowie Zie-
lonej (opiekun: Teresa Falana)

 Kategoria 4w1:
Wyróżnienia:  Lena Zasada, SP w Łojkach (opiekun: 

Magdalena Sikora), Jowita Zaskórska, Kółko 
Plastyczne przy GOK w Dąbrowie Zielonej (in-
struktor: Anna Kaczmarek), Martyna Turek, SP w 
Starym Broniszewie (opiekun: Anna Gajewska)

III miejsce: Julia Śpiewak, SP w Lgocie Małej 
(opiekun: Paulina Wróbel)

II miejsce:  Marlena Wąsek, Kółko Plastyczne przy 
GOK w Dąbrowie Zielonej (instruktor: Anna 
Kaczmarek)

I miejsce: Milena Wąsek, Kółko Plastyczne przy 
GOK w Dąbrowie Zielonej (instruktor: Anna 
Kaczmarek) 

Do końca maja przyszłego 
roku ma trwac przebudowa 
mostu w ciągu drogi powia-
towej 1030 S na rzece  Warcie  
wraz dojazdami w miejscowości 
Zawada (gmina Kłomnice).  
Inwestycja pochłonie ponad  
5 mln zł.

Zakres prac obejmuję rozebranie 
istniejącego mostu, budowę no-
wego oraz przebudowę fragmentu 
drogi powiatowej nr 1030 S na 
dojazdach do mostu. Przewidy-
wany koszt inwestycji wyniesie 
5 410 365,05 zł. 

Zadanie jest dofinansowane z 
rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
państwa. Wykonawcą przebudowy 
jest przedsiębiorstwo Nowak-Mosty 
Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. In-
westycja ma zostać zakończona do 
końca maja przyszłego roku.

- Bezpieczeństwo i komfort życia 
mieszkańców, których nieodłącznym 
elementem składowym jest komu-
nikacja oraz stan sieci komunika-
cyjnej stanowią priorytet Powiatu 
Częstochowskiego. W związku z tym 
stale podejmujemy działania ma-
jące na celu poprawę infrastruktury 
drogowej – mówi Krzysztof Smela, 
Starosta Częstochowski. - Należy 
podkreślić, że za każdym razem pla-
nując realizację inwestycji nie tylko 
drogowych, staramy się o udział 
środków zewnętrznych w całości 
wartości zadania. To ważne, aby po-
szukiwać oszczędności tak, aby w 
miarę możliwości minimalizować 
obciążenie budżetu, jednocześnie 
nie ograniczając ilości rozpoczyna-
nych prac – podsumowuje. 

  Kłomnice
Przebudowa 

mostu  
w Zawadzie

zdj. Gminny Ośrodek Kultury

Opracowanie: Katarzyna Gwara

zdj. Urząd Gminy Poczesna

zdj. Urząd Gminy Konopiska
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Funkcjonariusze z częstochow-
skiej Grupy Zamiejscowej Placówki 
Straży Granicznej w Katowicach – 
Pyrzowicach zatrzymali trzech 
nielegalnie pracujących w naszym 
mieście obywateli Ukrainy.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło 
w Częstochowie w ramach prowadzonej 
kontroli legalności zatrudnienia. 

- W trakcie kontroli funkcjonariusze 
ustalili, że mężczyźni byli zatrudnieni w 
firmie budowlanej niezgodnie z przepi-
sami. Ukraińcy nie posiadali umów na 
pracę, zezwoleń na pracę wydanych przez 
wojewodę ani oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy, zarejestrowanych w 
powiatowym urzędzie pracy – mówi mjr 
SG Katarzyna Walczak, rzecznik prasowy 
Komendanta Śląskiego Oddziału Straży 
Granicznej im. nadkom.  Józefa Bocheń-
skiego. 

W efekcie Ukraińcy otrzymali decyzję 
zgodnie, z którą muszą wrócić do swo-
jego kraju. 

Orzeczony został również wobec nich 
czasowy zakaz wjazdu na terytorium 
państw Schengen. Właścicielowi firmy, 
który nielegalnie powierzył pracę obco-
krajowcom grozi kara grzywny do 30 000 
zł.

 Katarzyna Gwara

PIĄTEK-NIEDZIELA 20-22 GRUDNIA 2019 9.AKTUALNOŚCI

zdj. GZPSG w Katowicach - Pyrzowicach

MOPS Częstochowa

Bezdomni  
nie zostaną przeniesieni

Media społecznościowe obiegły niepo-
kojące informacje mówiące o tym, że 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz 
z nowym rokiem przestanie finansować 
schronisko dla bezdomnych mężczyzn 
prowadzone przez Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej. Pojawiły się doniesienia 
mówiące o tym, że częstochowianie zo-
staną „przeprowadzeni” do innych miast. 
Sprawa została już jednak wyjaśniona. 

Umowa z Caritas na świadczenie usług w postaci 
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych 
obowiązuje do końca roku. - W związku z tym jest 
konieczność przeprowadzenia transparentnej proce-
dury wyłonienia podmiotu, który będzie realizował 
to zadanie od 1 stycznia 2020 roku – w tym przy-
padku było to postępowanie przetargowe otwarte 
dla wszystkich chMOPSętnych oferentów (w tym 
także Caritas) – tłumaczyła Małgorzata Mruszczyk, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Częstochowie. Zadanie było podzielona na cztery 
części. Realizacją tylko jednej z nich miałoby się 
zająć częstochowskie Stowarzyszenie „Agape” 
(udzielenie schronienia w schronisku dla osób bez-
domnych dla średniomiesięcznie 75 mężczyzn). Po-
zostałe „części” wygrały firmy spoza naszego miasta 
– Akademia Innowacji Społecznych z Międzyborowa 
na udzielenie schronienia w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla średnio 
miesięcznie 40 mężczyzn, MONAR z Bełchatowa 
na udzielenie schronienia w schronisku dla osób 
bezdomnych dla średnio miesięcznie 5 kobiet oraz 
udzielenie schronienia w schronisku dla osób bez-
domnych dla średnio miesięcznie 35 mężczyzn (w 
tym ostatnim przypadku swoją ofertę złożył rów-
nież Caritas). Media społecznościowe natychmiast 
obiegły niepokojące informacje mówiące o tym, że 
bezdomni z Częstochowy zostaną przeniesieni do in-

nych miast. Ostatecznie jednak dwa podmioty, które 
złożyły najkorzystniejsze oferty w części II, III oraz IV 
postępowania, odstąpiły od podpisania umów. Mowa 
o Stowarzyszeniu MONAR oraz Akademii Innowacji 
Społecznych. - Zarówno Stowarzyszenie MONAR, jak 
i Akademia Innowacji Społecznych  w  działalności 
kierują się dobrem wspieranych osób, w tym osób 
bezdomnych, poszanowaniem ich potrzeb i podmio-
towym traktowaniem każdego człowieka potrze-
bującego pomocy. Kierując się tymi zasadami oba 
podmioty zdecydowały, iż w przypadku bezdomnych 
częstochowian najkorzystniej będzie jeśli pozostaną 
oni w Częstochowie lub bliskiej odległości – zaznacza 
Małgorzata Mruszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Częstochowie. - Dobro osób 
bezdomnych oraz ich godne  i podmiotowe  trakto-
wanie było na każdym etapie  sprawy kwestią nad-
rzędną dla MOPS w Częstochowie. Budujące jest, że 
wartości i cele określone w tej kwestii przez przed-
stawicieli MOPS okazały się całkowicie zbieżne tymi 
jakimi kierują się Stowarzyszenie MONAR oraz Aka-
demia Innowacji Społecznych. Należy podkreślić, że 
wolą dyrektora ośrodka oraz osób przygotowujących 
dokumentację dotyczącą postępowania na świad-
czenie usług schronienia od samego początku było 
zapewnienie osobom bezdomnym  respektowania  i 
poszanowania  ich  praw  oraz podmiotowe trakto-
wanie. Równocześnie wymagania ustawy prawo za-
mówień publicznych określa zasady postępowania w 
tym trybie, które również muszą być przestrzegane – 
tłumaczy Małgorzata Mruszczyk.

Zgodnie z procedurami MOPS w kolejnym etapie 
prowadzonego postępowania zaprosi do rozmów i 
podpisania umów podmioty, których oferty znalazły 
się na drugim miejscu prowadzonego postępowania, 
tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Stowarzy-
szenie Wzajemnej Pomocy Agape.

 Katarzyna Gwara

W firmie budowlanej

Obywatele Ukrainy 
pracowali nielegalnie
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Dzień 6 grudnia 2019 społeczność 
TZN świętowała kolorowo, wesoło i na 
słodko, a to za sprawą Mikołajów TZN i 
ich wesołej ferajny: pań Mikołajkowych, 
Renifera i Elfa, którzy zapraszali spo-
łeczność TZN na sesję zdjęciową przy 
choince i nie tylko, obdarowując wszyst-
kich ‘grzecznych’ – tych młodszych 
– uczniów TZN, jak i tych starszych – 
grono pedagogiczne smacznymi słod-
kościami.

Dziękujemy za uśmiech, życzliwość 
i fajną zabawę.

Samorząd Uczniowski

Andrzejki 2019
Zgodnie z prastarym obyczajem 

dziś w naszej szkole można było spo-
tkać wróżki i czarownice, które prze-
powiadały przyszłość  wróżąc np. z 
kart i lanego wosku. Ciekawi mogli 
znaleźć odpowiedzi na pytania doty-
czące zamążpójścia, imienia przyszłego 
małżonka /żony. Nie zabrakło wróżb 
wodnych, owocowych,  z ręki, oraz  
fusów kawy. Wróżby zostały przygoto-
wane przez przedstawicieli klas, które 
rywalizowały ze sobą w ramach kolejnej 
konkurencji „Ligi Klas”.

Zainteresowanie wróżbami było 
ogromne….

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
wróżkom i czarownicom za tak wspa-
niały pokaz. 

Koncert  
Sebastiana Sobczyka  

w Gaude Mater
W piątkowy wieczór, 13 grudnia 2019 

r. o godzinie 20.00,  w Ośrodku Promocji 
Kultury Gaude Mater  przy ul. Dąbrow-
skiego w Częstochowie odbył się wspa-
niały koncert Sebastiana Sobczyka.  

W 38 rocznicę wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego uczeń klasy 3a za-
czarował publiczność twórczością 
Przemysława Gintrowskiego. Utwory 
pochodziły z albumu pt. Raport z oblężo-
nego miasta. Wśród zaprezentowanych 
piosenek znalazły się takie kompozycje, 
jak: „Sufit w celi 11.”, „Górnicy”, „List:, 
„Karzeł” i wiele innych.

Jesteśmy dumni, że Sebastian jest 
uczniem naszej szkoły, nie tylko dlatego, 
że podczas koncertu dał nam wspaniałą 
lekcję patriotyzmu, ale również  ze 
względu na jego niesamowity talent i 
nieprzeciętną wrażliwość muzyczną.

Sukcesy naszych uczniów!!!
Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów dla Jakuba Lizury

W dniu 16 grudnia 2019 r. w ZSE w 
Częstochowie odbyła się uroczystość 
wręczenia stypendiów Prezesa Rady Mi-
nistrów i stypendiów Ministra Edukacji 
Narodowej.

Uczeń VIII LO Samorządowego, 
Jakub Lizura otrzymał stypendium Pre-
zesa Rady Ministrów.

Nagrody wręczała p. Lidia Burzyńska, 
poseł na Sejm RP i pani Alicja Janowska, 
dyrektor  Delegatury w Częstochowie 
Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Sukces Agaty
Miło nam poinformować, że nasza 

uczennica z klasy IIb, Agata Fąfera, zdo-
była I miejsce w XXV Ogólnopolskim Tur-
nieju Jednego Wiersza O Laur Plateranki. 

11 grudnia 2019 r. odbył się finał 
XXV Ogólnopolskiego Turnieju Jednego 
Wiersza o Laur Plateranki dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z Polski i 
środowisk polonijnych, zorganizowany 
przez II Liceum Ogólnokształcące im. 
Emilii Plater w Sosnowcu.

Na tegoroczny turniej napłynęło 276 
zgłoszeń, w tym 4 z Litwy. Do finału wy-
typowano 34 wiersze.

Komisja konkursowa w składzie:
- Przewodniczący jury: prof. zw. dr hab. 

Marian Kisiel – kierownik Zakładu Li-
teratury Współczesnej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach,

- prof. dr hab. Elżbieta Dutka z Zakładu 
Literatury Współczesnej Uniwersytetu 
Śląskiegow Katowicach,

- dr Magdalena Boczkowska – krytyk li-
teracki, absolwentka II LO

 przyznała następujące nagrody główne:
- I nagroda i Laur Plateranki: Agata 

Fąfera (godło Głosicielka herezji) z 
VIII LO Samorządowego w Często-
chowie za wiersz „Koniec świata”

- II nagroda: Krzysztof Wiśniewski 
(godło Derwisz) z IX LO im. K. Libelta 
w Poznaniu za wiersz „Deus ex ma-
china”.

- III nagroda: Zuzanna Rasztabiga (godło 
Cyntia) z V LO im. Kanclerza Jana Za-
moyskiego w Dąbrowie Górniczej za 
wiersz „Wygrana?”

Gratulactje dla Vivien 
Szpryngier

Vivien Szpryngier  z klasy If  zdo-
była wyróżnienie w konkursie języka 
niemieckiego pt.: „Deutschland früher 
und heute: 30 Jahre Mauerfall (1989-
2019)”, organizowanego z okazji 30. 
rocznicy upadku muru berlińskiego. 
Celem konkursu było m.in. popularyzo-

wanie wiedzy o kulturze i historii Nie-
miec oraz motywowanie uczniów do 
nauki języka niemieckiego. W konkursie 
wzięło udział 60 uczniów szkół ponad-
podstawowych z Częstochowy oraz z 
powiatów: częstochowskiego, kłobuc-
kiego, myszkowskiego i lublinieckiego.

Wyróżnienie dla Kingi
Uczennica klasy III B Kinga Wolbisz 

otrzymała wyróżnienie w XX Konkursie 
Literackim im. Zofii Martusewicz organi-
zowanym przez Stowarzyszenie Wspól-
nota Gaude Mater w Częstochowie.

Wizyta w Muzeum 303
Bohaterowie żyją tak długo, jak długo 

jako naród o nich pamiętamy…
Polscy żołnierze na frontach II wojny 

światowej zapisali najpiękniejszą kartę 
historii współczesnej. Ich wkład w walkę 
z hitlerowskimi Niemcami jest nie do 
przecenienia. Swoją niezłomną postawą 
i odwagą zasłużyli na wieczną pamięć.

Uczniowie klasy 1a i 1b wraz z wychowaw-
cami, w dniu 10 grudnia 2019 roku odwiedzili 
piękną, malowniczą miejscowość Napoleon 
nieopodal Krzepic. Znajduje się tam Muzeum 
303 im. ppłk. pil. Jana Zumbacha. 

To co zobaczyliśmy na miejscu prze-
rosło nasze najśmielsze oczekiwania! 
Muzeum jest prawdziwą perłą wśród 
innych instytucji, zajmujących się tema-
tyką, związaną z awiacją i II wojna świa-
tową. Wspaniała ekspozycja, dbałość o 
najdrobniejsze szczegóły w połączeniu z 
lekcją historii spodobała się wszystkim.

Mogliśmy zobaczyć wiele pamiątek zwią-
zanych z polskimi pilotami, którzy służyli w 
RAF. Obejrzeliśmy również film o ppłk. pil. 
Janie Zumbachu, który  przybliżył nam postać 
asa przestworzy z okresu Bitwy o Anglię. Na 
koniec zwiedzania poczęstowano nas kieł-
basą z grilla i ciepłą herbatą. Po wykonaniu 
zdjęć w kabinie MiGa 21 ruszyliśmy w drogę 
powrotną do Częstochowy.

Muzeum 303 im. ppłk. pil. Jana Zum-
bacha – to miejsce, które każdy powinien 
odwiedzić choć raz. Polecamy!

TZN świętuje Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia – 25 LISTOPADA

Podobno w każdym z nas drzemie 
natura małego dziecka, tylko nie każdy z 
nas pozwala się jej ujawnić. No bo prze-
cież to już nie te lata, bo nie wypada, bo 
co inni powiedzą, bo się będą śmiać... 
A może jednak warto sobie czasem po-
zwolić na tę nieskrępowaną konwenan-
sami beztroskę i radość? 

Miękki, puchaty i taki z łatką, bury, 
kolorowy, z kokardką czy w kubraczku... 
nieodłącznie kojarzy się z beztroskim 
czasem dzieciństwa …

25-tego listopada swoje święto ob-
chodziła najmilsza zabawka na świecie, 
najlepszy przyjaciel dzieci i nie tylko. 
Pociesza i jest niezastąpiony przy zasy-
pianiu i nawet kiedy pada deszcz – Plu-
szowy Miś! 

Z okazji Światowego Dnia Pluszo-
wego Misia, społeczność TZN podjęła 
wyzwanie! W poniedziałek 25 listopada 
o wybranej godzinie lekcyjnej przedsta-
wiciele Samorządu zaglądali do każdej 
klasy i zliczali, ile osób przyniosło ze 
sobą w ten dzień pluszaka – łącznie z 

nauczycielem! Wzięto oczywiście pod 
uwagę, ilu uczniów liczy każda klasa, 
aby wyniki były obiektywne. Wyzwanie 
było też zachętą do dobrej frekwencji – 
BO KAŻDY MIŚ się liczy. TZN spisał się 
na medal – pokazaliśmy, iż potrafimy 
się bawić! W wyzwaniu łącznie wzięło 
udział 31 klas, a zwycięzcami (klasy, w 
których 100% uczniów miało w tym dniu 
pluszaka) zostali: kl. IaSP, IhG, IiSP, IjG, 
IIj, IIIb.

Gratulujemy zwycięstwa i odwagi!
Kolejnym elementem świętowania 

Światowego Dnia Pluszowego Misia 
była zabawa związana z 14 cytatami 
z Kubusia Puchatka. A dlaczego Pu-
chatek? Uwielbiany przez dzieci, uwiel-
biany przez dorosłych, uwielbiany nawet 
przez naszych dziadków - Kubuś Pu-
chatek – nie tylko raduje, ale też uczy! 
Po wysłuchaniu wybranych przez Samo-
rząd cytatów, zadaniem społeczności 
TZN było napisanie listu (w języku pol-
skim lub angielskim), w którym autorzy 

uzasadniają wybór wybranego przez 
siebie cytatu. I tu także, uczniowie TZN 
spisali się na medal! Wszystkie wpisy, 
jakie wpłynęły do Poczty do SU, były 
naprawdę ciekawe, niektóre nawet za-
bawne. Spośród wszystkich listów zo-
stały wybrane trzy, a ich autorzy zostali 
nagrodzeni upominkiem. 

To pierwsza taka nietypowa inicja-
tywa, którą TZN – szkoła średnia zde-
cydowała się podjąć. Było kolorowo i 
wesoło, i z pewnością powtórzymy to w 
przyszłym roku!

Samorząd Uczniowski

Mikołajki w TZN – sesja zdjęciowa z Mikołajem  
i jego wesołą ferajną



Blisko 300 nowych dekoracji 
świetlnych, których kable 
mierzą kilka kilometrów, a do 
tego prawie 10-metrowa cho-
inka, 4,5 metrowe świetle 
drzewo oraz ważący aż 390 kg, 
4-metrowy święcący miś, który 
rusza głową – tak w najwięk-
szym skrócie prezentuje się 
iluminacja świąteczna Galerii 
Jurajskiej. 

Świetlną łunę unoszącą się nad 
Galerią Jurajską zobaczymy w tym 
roku z odległości nawet kilku ki-
lometrów. Wszystko za sprawą 
wyjątkowej iluminacji centrum 
handlowego. Na okres świątecz-
no-noworoczny galeria stała się 
najjaśniejszym punktem w Często-
chowie. Duża  tym zasługa nowych 
dekoracji świetlnych, które tam za-
montowano zarówno na elewacji, 
jak również wewnątrz obiektu.  

W tym roku na zewnątrz możemy 
podziwiać m.in. mającą aż 25 me-
trów szerokości   i 10 m wysokości 
kurtynę ze świateł, mające kilkaset 
metrów długości dekoracje drzew 
czy aż 29 jasno święcących gwiazd 
mających od 90 cm do 1,3 metra.

To jednak nie koniec. Przed ga-
lerią stanęła bowiem mająca prawie  
10 metrów choinka 3D, a na ele-
wacji pojawiła się choinka wysyła-
jąca zimny błysk.   Całość dopełnia 
drzewko z oświetleniem LED, step-
minigiem oraz kryształkami. - W 
tym roku świecimy jeszcze jaśniej, 
ale także świecimy eko. Iluminacja, 
którą można podziwiać stworzona 
jest bowiem z energooszczędnych 
LED-ów. Jest to jednocześnie nasza 
największa i najbardziej urozma-
icona dekoracja świetlna w historii 
obiektu - mówi Violetta Dziubin-

-Łuszczyk, dyrektor marketingu Ga-
lerii Jurajskiej.

Za jej stworzenie odpowiadała 
polska firma, która dekorowała m.in. 
Mall of Africa w RPA, centrum han-
dlowe Fisketorvet w Kopenhadze, lot-
nisko w australijskim Perth, ale także 
ulice Sztokholmu, jarmark świąteczny 
w Wiedniu czy fontannę w stolicy Es-
tonii – Tallinie. Oczywiście dekoracja 
zewnętrzna to nie wszystko. Wewnątrz 
również czuć świąteczną atmosferę. 
Pojawiło się tam aż 277 nowych de-
koracji. W tym m.in. świetlny żyrandol 
mający aż 6,2 m, sople i stożki LED, 
a także duże bombki z siedziskiem. 
Sporą atrakcją jest także ważący aż 
390 kg, 4-metrowy święcący miś, 
który rusza głową.

Poza tym podświetlone zostało 
tło Zegara Jurajskiego, a także 
na zawieszono trzy, mające aż 6 

metrów, drzewa z prezentami. Te 
ostatnie unoszą się nad pasażami 
handlowymi.

- Światła nigdy za dużo, zwłaszcza 
zimą - przekonuje Dziubin-Łuszczyk. 
- Dekoracje, które dobraliśmy w tym 
roku pozwalają jeszcze lepiej po-
czuć świąteczną atmosferę, tworząc 
razem z muzyką i innymi atrakcjami 
unikalny klimat. Światła sprawiają 
także, że zakupy są jeszcze przyjem-
niejsze. Tym bardziej, że z częścią 
dekoracji np. misiem czy bombką 
- siedziskiem możemy zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie - podsumowuje.

 Oprac. Katarzyna Gwara 
 (na podstawie informacji  
Galeria Jurajska/Guarana PR)
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Świąteczne dekoracje

Galeria Jurajska świeci milionami światełek

 Iluminację Galerii Jurajskiej będzie 
można podziwiać do końca stycznia.
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Sprawdź, czy znasz je wszystkie

Tych potraw nie może zabraknąć na świątecznym stole

Ile powinno być potraw na wigilijnym 
stole? Bez zająknięcia odpowiemy, że 
dwanaście. A jakie? No właśnie... Tutaj 
odpowiedzi mogą się od siebie różnić. 
Wszystko bowiem zależy od indywidu-
alnych upodobań i regionu. Nie oznacza 
to jednak, że mamy w tym zakresie 
pełną dowolność. 

Potrawy mają bowiem swoją okre-
śloną symbolikę. Zacznijmy od kwestii 
podstawowej – wszystkie potrawy, któ-

re lądują na świątecznym stole muszą 
być postne. Zwyczajowo powinny zna-
leźć się na nim wszystkie płody ziemi - 
a dokładniej: coś z sadu, coś z wody, coś 
z pola oraz coś z lasu. 

Przedstawiamy przykładowe najpo-
pularniejsze potrawy wigilijne, których 
w świąteczny wieczór zabraknąć nie po-
winno. Przede wszystkim powinniśmy 
zaserwować zupę – w zależności od 
upodobań i regionów, może to być barszcz 
czerwony z uszkami, żurek, czy zupa grzy-
bowa. Do tego obowiązkowo ryba – w 

większości króluje karp. Serwujemy go 
pod różną postacią - smażony, w galarecie, 
po żydowsku, w sosie miodowym, fasze-
rowany... Jednak niektórzy stawiają na 
inne gatunki ryb. Na świątecznych stołach 
można więc zobaczyć dorsza, czy łososia. 
Oprócz tego powinniśmy przygotować śle-
dzie – w śmietanie, w oleju, pod pierzynką, 
z rodzynkami – oraz rybę po grecku. Stół 
wigilijny nie może się też obyć bez kapusty 
z grochem i grzybami oraz pierogów z ka-
pustą i grzybami. 

Na świątecznym stole musi być rów-
nież coś na słodko. Na przykład co? Klu-
ski z makiem, cukrem i miodem, kutia, 
makiełki, sernik, piernik. Do świątecznych 
potraw możemy też zaliczyć sałatkę ja-
rzynową, chleb, czy jajka z majonezem. A 
co do picia? Obowiązkowo kompot z su-
szonych owoców – powinny się w nim 
znaleźć jabłka, gruszki, śliwki i morele.

Pamiętajmy jednak, że kwestia menu 
zależy od regionu Polski. Poza tym każda 
rodzina ma swoje  zwyczaje,  tradycje  i 
ulubione przepisy. Dlatego dziś wiele za-
leży od gustu domowników. Potrawy mo-
gą mieć też wiele odmian.

Ważne, aby – zgodnie z tradycją - w wi-
gilię spróbować każdej potrawy – w ten 
sposób zapewnimy sobie szczęście na 
kolejny rok. 

Katarzyna Gwara
zdjęcia: pixabay.com

Kutia
Jedną z najpopularniejszych słodkich potraw na 

świątecznym stole jest kutia. Jak ją przygotować?
Składniki:

 Dwie szklanki maku
 Cukier wanilinowy
 500 g pszenicy
 Dwie szklanki mleka
 Pół szklanki miodu
 Pół szklanki rodzynek
 Nieco ponad pół szklanki cukru
 Pół szklanki posiekanych orzechów
 Pół szklanki posiekanych migdałów
 Łyżka smażonej skórki pomarańczy

Mak płuczemy i zalewamy wrzącym mlekiem. 
Gotujemy na wolnym ogniu przez około 30 minut – 
od czasu do czasu mieszając. Pozostawiamy do 
wystudzenia. Później odsączamy mak i mielimy w 
maszynce o drobnych oczkach. Do garnka wlewamy 
dwa litry wody. Po zagotowaniu wrzucamy umytą 
pszenicę i ponownie gotujemy. Odlewamy nadmiar 
wody i studzimy. Rodzynki myjemy w ciepłej wodzie  
i odsączamy. Ze 100 ml wody i cukru przy-
gotowujemy syrop. Następnie rozpuszczamy 
miód. Do maku dodajemy pszenicę, miód, syrop 
oraz bakalie. Na zakończenie dodajemy cu-
kier wanilinowy i odstawiamy do ostudzenia.  
Pamiętajmy, że kutia smakuje najlepiej następnego 
dnia. 

Karp gotowany w marchwi
Chcesz zaskoczyć swoich 

gości, a jednocześnie trzymać 
się tradycji? Zamiast smażonego 
karpia zaserwuj im gotowanego w 
marchwi.

Czego potrzebujemy?
 1 karpia
 3 marchewki
 2 cebule
 2 łyżeczki cukru
 5 dag rodzynek
 sól i pieprz 

Sposób przygotowania:
Rybę należy sprawić, bardzo do-

kładnie oskrobać, umyć i podzielić 
na dzwonka. Marchewki obieramy 
i kroimy na krążki, a cebule w pla-
sterki. Doprawiamy solą i pieprzem. 
Później zalewamy to litrem wody i 
gotujemy przez około 20 minut. Do 
gotującego się wywaru wkładamy 
rybę - łącznie z głową i częścią ogo-
nową (wywar powinien pokrywać 
kawałki ryby). Całość gotujemy na 
bardzo wolnym ogniu przez około 
15 minut. 

Pod koniec gotowania wrzu-
camy rodzynki oraz cukier. Rybę 
wykładamy na głęboki półmisek  
i zalewamy wywarem z marchewką, 
cebulą i rodzynkami. Powstałe w ten 
sposób danie najlepiej jeść na ciepło. 
Do tego możemy zaserwować pie-
czywo, albo... chałkę z masłem.  

Śledzie pod pierzynką
Ciekawą alternatywą dla tradycyj-

nych śledzi w oleju bądź w śmietanie 
są śledzie pod pierzynką. To sałatka 
składająca się z kilku warstw, której 
korzenie sięgają czasów Związku Ra-
dzieckiego. 

Czego potrzebujemy?
 250 g filetów śledziowych (goto-

wych, wypłukanych)
 150 g sera żółtego
 1 mała cebula
 3 buraki
 4 ogórki kiszone
 4 ziemniaki
 1 pęczek szczypioru
 5 jajek
 1 łyżka soku z cytryny
 2 łyżki musztardy francuskiej
 2 łyżki majonezu
 4 łyżki oleju lnianego lub rzepa-

kowego
 świeżo zmielony pieprz

Sposób przygotowania:
Śledzie kroimy na kawałki, skra-

piamy sokiem z cytryny i mieszamy z 
drobno posiekaną cebulą. Dodajemy 
musztardę, olej i świeżo zmielony 
pieprz. Całość wkładamy do dużej sa-
laterki. Smarujemy warstwą majonezu. 

Gotujemy – w osobnych garnkach 
– ziemniaki i buraki (w mundurkach). 
Po ugotowaniu i ostudzeniu obie-
ramy ziemniaki ze skórki, kroimy w 
kostkę i doprawiamy solą i pieprzem. 
Kładziemy na śledzie. Dodajemy 
pokrojone w kosteczkę ogórki i sma-
rujemy warstwą majonezu. Buraki 
obieramy i trzemy na tarce o dużych 
oczkach, dodajemy do sałatki i sma-
rujemy ostatnią częścią majonezu. 
Gotujemy jajka na twardo, następnie 
siekamy je i dodajemy do sałatki. 
Na nie nakładamy starty ser i szczy-
piorek. Powstałą w ten sposób sałatkę 
odstawiamy przynajmniej na godzinę. 
Najlepiej jednak przygotować ją dzień 
wcześniej i trzymać w lodówce. 

Jeśli nie jesteśmy zwolennikami 
samego majonezu możemy stworzyć 
nieco lżejszy sos składający się z 
kilku łyżek majonezu (najlepiej pięć), 
śmietany 18%  (150g), musztardy fran-
cuskiej (łyżka), oleju lnianego lub rze-
pakowego (2 łyżki) oraz pieprzu i soli.



Mimo że należy do roślin pa-
sożytniczych, od wieków 
uznawana jest za symbol Bożego 
Narodzenia, który ma zapewnić 
pomyślność i bogactwo. O czym 
mowa? Oczywiście o jemiole! 
Wieszanie jej nad naszymi gło-
wami, ma odganiać złe duchy.  
W określe przedświątecznym 
powinniśmy się zaopatrzyć w 
przynajmniej trzy pęczki. Dla-
czego? Już spieszymy  
z odpowiedzią.  

Dlaczego zasługuje na cześć 
iście boską?

Jemioła – wiecznie zielona ro-
ślina - uważana jest za pasożyta. 
Pobiera z drzew wodę i sole mi-
neralne. Jednak nie w zastraszają-
cych ilościach, więc właściwie tylko 
drzewa obficie nią porośnięte i do-
datkowo osłabione, mogą umierać z 
jej powodu.

Jemioła zyskuje pełnię rozwoju 
w czasie przesilenia zimowego, 
gdy natura drzemie pod śniegiem. 
Dlatego, zgodnie z ludową tradycją 
zasługuje na cześć iście boską i jest 
rośliną zupełnie wyjątkową.

Zwyczaj wieszania jej narodził 
się w krajach nordyckich. Miała ona 
promieniować na cały dom zgodą, 
miłością i szczęściem odpędzając 
uroki i demony. Dla magów i ka-
płanów była natomiast świętym 
zielem i potężnym talizmanem. 
Uchodziła za symbol płodności, nie-
śmiertelności, odrodzenia i mądrości. 
Nasi przodkowie dbali o to, by w wi-
gilijną noc nie zabrakło jej w żadnym 
domu. Tradycja ta w wielu domach 
praktykowana jest do dzisiaj.

Trzy pęczki
Aby magiczne właściwości je-

mioły się sprawdziły, koniecznie 
potrzebujemy trzech pęczków. 
Wszystkie należy zawiesić w Wi-
gilię zanim na niebie zabłyśnie 
pierwsza gwiazdka. Pierwszy pę-
czek należy umieścić nad stołem. 
Ma on czuwać nad wigilijnymi go-
śćmi. Przyniesie szczęście, dostatek, 
sprawi, że nikomu niczego nie bę-
dzie brakować. Składane przy nim 
życzenia – jeśli są szczere – nabie-
rają właściwości magicznych za-
klęć, muszą się więc spełnić. Drugi 
pęczek powinien znaleźć się nad 
drziwami. Jemioła bowiem chroni 
dom przed złymi mocami. Nie 
pozwoli wejść nieproszonym go-
ściom, na przykład złodziejom. Nie 
wpuści także nieżyczliwych ludzi, 
którzy zawistnymi spojrzeniami 
mogliby ściągnąć na nas pecha. Za 
to, jeśli chcesz się z kimś pogodzić, 
zaproś go i obejmij pod jemiołą 
lub uściśnij dłoń. Magia tej rośliny 
ma zapewnić wieczną zgodę. Progu 
domu, nad którym wisi jemioła, nie 
przekroczy też żadna poważna cho-
roba ani – tym bardziej – śmierć. 
Trzeci pęczek jemioły powinien 
znaleźć się nad  źródłem ognia. Ma 
ona w ten sposób ocalić dom od 
pożaru i piorunów. Gdy pożółknie, 
można ją wykorzystać do zrobienia 
magicznej różdżki. Owinąć pęd 
wokół gałązki leszczyny i w wigilię 
św. Jana, zaraz po zachodzie słońca, 
dotknąć nią ziemi. W Szwecji wiele 
osób wierzy, że taka różdżka poka-
zuje, gdzie są zakopane skarby.

Dla zakochanych i nie tylko
A pod którym pęczkiem się 

całować? Pod każdym! Podobno 
przynosi to szczęście zakochanym. 
Zgodnie z tradycją, która dotarła do 
nas z Anglii, mężczyzna po każdym 
pocałunku powinien zerwać jeden 
owoc z pęczka. Gdy zerwie wszystkie, 
przed nim szczęśliwe małżeństwo i 
wiele dzieci. Jeśli nie mamy kogo 
obsypywać pocałunkami, jemioła 
pomoże nam zdobyć czyjeś serce. W 
jaki sposób? Podczas nowiu należy 
przyczepić gałązkę do drzwi uko-
chanego, a po pełni zabrać i nosić 

jak najbliżej serca.
Poza tym warto włożyć do 

portfela jeden listek jemioły 
– oprócz lub zamiast łuski 
wigilijnego karpia – zapewni 
stały dopływ gotówki, ustrzeże 
przed kradzieżą i... własną 
rozrzutnością. 

Zawieszonej w Wigilię je-
mioły nie wolno wyrzucać. 
Trzeba ją zasuszyć i przecho-
wywać cały rok, aż do następ-
nych świąt. W przeciwnym razie 
jej czar pryśnie – zakochani się 
rozstaną, pieniądze rozejdą,  
a szlachetne zdrowie – zepsuje.

 Katarzyna Gwara

14. PIĄTEK-NIEDZIELA 20-22 GRUDNIA 2019 ŚWIĘTA

Dekoracja świąteczna

Bożonarodzeniowa jemioła w każdym domu!
Kiedyś jemioła pospolita była lekiem 

niemal na wszystko, obecnie wyciąg z jej 
pędów i liści stosuje się pomocniczo w le-
czeniu choroby nadciśnieniowej (obniża ci-
śnienie tętnicze krwi) wzmacnia działanie 
gruczołów wydzielania wewnętrznego, 
poprawia obieg krwi, wykazuje działanie 
regulujące przemianę materii, wzmaga 
pracę trzustki, działa ogólnie wzmacnia-
jąco. W celach leczniczych zbiera się ziele, 
zazwyczaj w okresie zimowym, zaraz po 
ścięciu drzew. Nie wykluczony jest zbiór 
całoroczny bez konieczności wycinki.   
Zwyczajowo pędy suszy się w pęczkach 
rozwieszonych w przewiewnym miejscu 
lub w suszarni w temperaturze około 
 40 stopni. Medycyna plemienna uważała, 
że jemioła sprzyja płodności.



Szykuje się rewolucja w rządowym programie 500 plus? Wiele 
na to wskazuje. 

Podczas wywiadu udzielonego portalowi Business Insider szefowa Mi-
nisterstwa Rozwoju, Jadwiga Emilewicz przyznała, że partia rządząca w 
nowej kadencji, czyli 2023 roku nie zamierza wprowadzać nowych pro-
gramów polegających na przyznawaniu określonym grupom dodatkowych 
pieniędzy. Co prawda rząd ma dalej wspierać rodziny wielodzietne, ale 
w inny sposób.  Jaki? Na przykład poprzez określone usługi, a nie bezpo-
średnią wypłatę pieniędzy. 

Katarzyna Gwara

Projekt styczniowej listy leków refundowanych przewiduje 
wprowadzenie wielu nowych leków zarówno w programach leko-
wych, jak i na liście aptecznej. Kolejne opcje terapeutyczne 
zyskają pacjentki chore na raka piersi, zwiększy się też dostęp-
ność do leczenia dla cukrzyków, a ponadto poszerzony zostanie 
dostęp do leczenia o nowe wskazania m.in. dla chorych na ciężką 
astmę alergiczną czy wirusowe zapalenie wątroby typu B.

Nowe leki  
dla osób zmagających się  z depresją

Na liście aptecznej będą dostępne nowe leki pomocne w leczeniu 
zaburzeń depresyjnych. Depratal (duloksetyna) będzie refundowany we 
wskazaniu „Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych”, a  Brintellix (wor-
tioksetyna) – we wskazaniu „Leczenie dużych epizodów depresyjnych u 
dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy 
mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego 
wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego sero-
toniny i noradrenaliny”. 

Na liście aptecznej znajdzie się również  Trevicta (paliperidon), sta-
nowiąca nową postać leku z tą substancją czynną, o przedłużonym 
uwalnianiu, która będzie dostępna dla pacjentów m.in. w leczeniu pod-
trzymującym schizofrenii.

Nowości  na liście refundacyjnej
Nowością na liście refundacyjnej będzie poszerzenie możliwości te-

rapii lekiem Xolair (omalizumab), który zostanie objęty refundacją dla pa-
cjentów pediatrycznych w grupie wiekowej 6-11 lat w ramach programu 
lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej 
astmy eozynofilowej”, a ponadto będzie on dostępny w nowym programie 
lekowym „Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”. 

Co istotne, refundacją objęto we wskazaniach pozarejestracyjnych leki 
zawierające substancje czynne entekawir i tenofowir w ramach nowego 
programu lekowego.

Nowe leki  dla cukrzyków   
Liczne zmiany nastąpią na liście aptecznej w zakresie terapii cukrzycy, 

w wyniku czego diabetycy zyskają nowe leki m.in.  Trulicity (dulaglu-
tidum) oraz Ozempic (semaglutidum), stosowane u pacjentów z cukrzycą 
typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma do-
ustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy. Kolejną 
dostępną od stycznia możliwością terapeutyczną będzie lek  Ryzodeg 
(insulinum degludecum + insulinum aspartum), stanowiący nowe połą-
czenie insulin.

Katarzyna Gwara

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne 
egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z 
rodzicami, ochrona najmłodszych przed prze-
mocą – to podstawowe założenia przyjętego na 
początku roku przez Radę Ministrów projektu 
reformy prawa rodzinnego. Większość prze-
pisów weszła już w życie. Jeden z nich będzie 
jednak obowiązywał dopiero od 28 grudnia. 

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
oraz niektórych innych ustaw miała przede wszystkim 
poprawić sytuację dzieci, które nie powinny ponosić 

konsekwencji tego, że między rodzicami doszło do 
konfliktu. Temu między innymi ma służyć wprowa-
dzenie alimentów natychmiastowych. W myśl no-
welizacji ustawy, od 28 grudnia ściąganie długów 
alimentacyjnych będzie przebiegać na innych zasa-
dach. Komornicy sądowi będą mogli bowiem uzyskać 
informację od ZUS o dochodach dłużników alimenta-
cyjnych. Zakład będzie musiał przekazywać te dane – 
drogą elektroniczną – nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
Komornicy z kolei będą musieli informować ZUS o 
zmianach w prowadzeniu egzekucji świadczeń. 

Katarzyna Gwara

Do konsultacji społecznych trafił właśnie pro-
jekt ustawy dotyczący waloryzacji świadczeń 
emerytalno-rentowych. 

– W 2020 r. najniższa emerytura wyniesie 1200 zł, 
a świadczenia będą wzrastały o ustawowy wskaźnik 
waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł – wyjaśnia 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena 
Maląg. – Ekonomiczna funkcja waloryzacji świadczeń 
polega na zapobieganiu obniżania materialnego po-
ziomu życia emerytów i rencistów w warunkach in-
flacji – tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Marlena Maląg.

Zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym, wszystkie 
wypłacane świadczenia są podwyższane o ten sam 
procent, w związku z czym im niższe świadczenie, tym 
niższa kwota podwyżki. W tym samym tempie wzra-
stają również minimalne emerytury i renty. W ostat-
nich latach, by chronić poziom najniższych świadczeń 
emerytalno-rentowych, zasady waloryzacji były mo-
dyfikowane.

I tak w 2019 r. emerytury i renty wzrosły o usta-
wowy wskaźnik waloryzacji (102,86 proc.), jednak nie 
mniej niż o 70 zł.

– Zastosowanie w 2019 r. zasad waloryzacji procen-
towo-kwotowej zapewniło nie tylko ochronę realnej 
wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emery-
talno-rentowych, ale też wyszło naprzeciw oczekiwa-
niom wyższych podwyżek przez większość emerytów i 
rencistów – mówi minister Marlena Maląg.

Projekt ustawy, który trafił właśnie do konsultacji 
społecznych, zakłada zastosowanie ustawowego 
wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej 
gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 
70 zł , a także podwyższenie najniższych świadczeń 
odpowiednio do:

  1200 zł w przypadku najniższej emerytury, 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

  900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy.

Przy proponowanej w projekcie ustawy zmianie 
sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rento-
wych, osoby pobierające najniższe emerytury i renty 
dostałyby kwotę waloryzacji na poziomie 100 zł (w 
przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy – 75 zł). 

Gdyby zastosowano dotychczasowe zasady wa-
loryzacji świadczeń, otrzymałyby kwotę 35,64 zł (w 
przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy – 26,73 zł). Tak więc w  przypadku najniższych 
emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy – w  stosunku do obecnie obowiązujących zasad 
waloryzacji – podwyżka świadczenia byłaby wyższa o 
64,36 zł.

Oznacza to tym samym, że świadczenia te zostałyby 
podwyższone o 9,09 proc., zamiast o 3,24 proc. (przy 
zachowaniu w 2020 r. dotychczasowych zasad walo-
ryzacji świadczeń).  Katarzyna Gwara

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków po-
bytu osób starszych i niepełnosprawnych 
przebywających w placówkach całodobowej 
opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości czy 
poszerzenie katalogu zwalniania z opłat za 
pobyt w domach pomocy społecznej – to najważ-
niejsze zmiany, jakie zaczną obowiązywać w 
ustawie o pomocy społecznej oraz ustawach o 
ochronie zdrowia psychicznego.

Nowa jakość w placówkach
Zgodnie z nowymi przepisami ograniczona zostanie 

liczba miejsc w placówkach całodobowej opieki do 
100. Wprowadzone zostaną również wymogi w za-
kresie wskaźników zatrudnienia   oraz kwalifikacji 
osób świadczących usługi opiekuńcze w placówkach.

Ograniczenie nieprawidłowości
Inspektorzy urzędów wojewódzkich zyskają więcej 

uprawnień kontrolnych. W praktyce chodzi tu o ogra-
niczenie liczby placówek prowadzonych nielegalnie. 
Bardzo duże znaczenie będzie odgrywać również 
zaostrzenie odpowiedzialności podmiotów prowa-
dzących bez zezwolenia. Nowelizacja zakłada, że pod-
miot, na który nałożono karę za prowadzenie jednej 
placówki bez zezwolenia, i który będzie prowadził 
inną placówkę także bez zezwolenia – otrzyma karę 
40 tys. zł (nie dostanie także pozwolenia na prowa-
dzenie działalności przez kolejne 5 lat od ukarania). 

Nowe uprawnienia wojewody
W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub 

zdrowia osób przebywających w placówce wojewoda 
będzie miał możliwość jednoczesnego cofnięcia ze-
zwolenia na jej prowadzenie i nakazania natychmia-
stowego wstrzymania działalności. Uzupełniono także 
dotychczasowe przepisy o dodatkowe wymagania 
dotyczące zatrudniania personelu opiekuńczego tak, 
aby opieki nie sprawowały osoby bez podstawowej 
wiedzy w tym zakresie. Krótko mówiąc, wojewoda 
będzie mógł kontrolować, czy zatrudnieni pracownicy 
mają odpowiednie kwalifikacje.

Ułatwienia dla małych placówek
Z kolei, aby pomóc niewielkim placówkom, w któ-

rych przebywa do 5 osób, złagodzono niektóre stan-
dardy (będą one mogły mieć zamontowaną platformę 
lub krzesełko dla niepełnosprawnych zamiast dźwigu 
osobowego).

Większe bezpieczeństwo w DPS  
i zwolnienia z opłat

Kolejna zmiana będzie polegała na zwiększeniu 
bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych, 
przebywających w domach pomocy społecznej, po-
przez uregulowanie zasad opuszczania terenu pla-
cówki przez ich niesamodzielnych mieszkańców.

Poszerzono również katalog sytuacji, w których bę-
dzie można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłat za 
pobyt w domu pomocy społecznej. Dotyczy to przede 
wszystkim dzieci, których rodzice zostali umieszczeni 
w domu pomocy społecznej, a w przeszłości zacho-
wywali się w stosunku do nich wyjątkowo nagannie.

Oprac. Katarzyna Gwara
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Kto może skorzystać  
i otrzymać darmowe leki?

Rząd realizuje od 3 lat program leki 75 plus przyznający nieodpłatnie 
leki osobom powyżej 75  roku życia. Wystarczy, że  wystawiający re-
ceptę wpisze w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S. Receptę 
może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka 
podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarz dowolnej specjalności, 
który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wyko-
nywania (recepty dla siebie albo  dla małżonka, osoby pozostającej 
we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, 
a w linni bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeń-
stwa). Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych 
leków, a  schorzenie pacjenta musi mieścić się w  zakresie wskazań 
objętych refundacją.

Ministerstwo Rozwoju

Bony zamiast 500 
plus?

Ministerstwo zdrowia

Nowe leki  
z refundacją

Dłużnicy alimentacyjni:

ZUS przekaże  
informacje o dochodach

Konsultacje społeczne

Korzystniejsza waloryzacja emerytur

Od przyszłego roku

Wyższe standardy w placówkach opieki
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Od 1 kwietnia 2020

Nowy JPK_VAT

Zmiany od 24 marca 

Upadłość 
konsumencka 2020

Od 1 stycznia 2020

Mikrorachunek 
podatkowy 

Od 1 lutego 2020 

Mały ZUS Plus

Od 1 kwietnia 2020 roku, duzi przed-
siębiorcy, a od 1 lipca 2020 r. również 
pozostali podatnicy VAT, zobligowani 
będą do składania nowego JKP_VAT, 
obejmującego dwie części: deklarację 
oraz ewidencję. Jeden plik ma uprosić 
rozliczenie z urzędem skarbowym, a 
także zmniejszyć obciążenia sprawoz-
dawcze podatników VAT.

-Zgodnie z nowymi rozwiązaniami do-
tychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą 
przesyłane łącznie z informacją o ewidencji 
w jednym dokumencie elektronicznym, tj. 
JPK_VAT. Tym samym zostanie zniesiony obo-
wiązek obsługi odrębnych plików (deklaracji 
i ewidencji VAT). Zmniejszy to koszty obsługi 
i pracochłonność wypełniania obowiązków 
sprawozdawczych przez podatników VAT 
– wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Obo-
wiązywać mają dwa warianty JPK_VAT: JPK_
VAT7M dla podatników rozliczających się 
miesięcznie, a także JPK_VAT7K dla podat-
ników rozliczających się kwartalnie.

Nowy JPK_VAT ma połączyć w jeden 
plik:

 VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K), 

 plik JPK_VAT obowiązujący do 2020 r., bę-
dący potwierdzeniem danych z ewidencji 
VAT podatnika, 

 VAT-27 – informację podsumowującą / 
korektę informacji podsumowującej (o ob-
rocie krajowym), 

 VAT-ZZ(wniosek o zwrot podatku przy 
transakcjach nierealizowanych na teryto-
rium kraju, o zwrot w sytuacji braku sprze-
daży opodatkowanej w danym okresie 
rozliczeniowym), 

 VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu 
podatku należnego), 

 VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu 
podatku VAT) oraz inne wnioski dołączane 
do deklaracji VAT-7/VAT-7K obecnie jako 
osobne dokumenty.

Nowelizację określa rozporządzenie Mi-
nistra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 
15 października 2019 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu danych zawartych w deklara-
cjach podatkowych i w ewidencji w zakresie 
podatku od towarów i usług oraz opracowany 
na jego podstawie wzór JPK_VAT, który jest 
dostępny  na stronie Portalu Podatkowego. 
Jej opracowanie poprzedziły konsultacje 
publiczne oraz podatkowe. Ministerstwo Fi-
nansów wyszło naprzeciw oczekiwaniom 
podatników i zrezygnowało z części propo-
nowanych pierwotnie oznaczeń typów do-
kumentów (zredukowano je o połowę) oraz 
oznaczeń procedur specjalnych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
w 2020 roku będzie prostsze za sprawą 
nowych przepisów, które wejdą w życie 
24 marca. Ministerstwo Sprawiedli-
wości szacuje, że ponad 2 mln Polaków 
nie jest w stanie uporać się z przetermi-
nowanymi długami. Zmiany mają 
pomóc tym osobom. 

Upadłość konsumencka – czym jest?
Upadłość konsumencka to postępowanie 

sądowe dla osób fizycznych, które nie pro-
wadzą działalności gospodarczej i stali się 
niewypłacalni. W tym przypadku niewypła-
calność oznacza to, że dłużnik nie jest w 
stanie wykonywać swoich wymagalnych zo-
bowiązań pieniężnych. W zależności od wielu 
czynników i kwestii, ogłoszenie upadłości 
jest równoznaczne z umorzeniem w części 
lub całości długów konsumenta. 

Zmiany w 2020 roku
Sąd nie będzie na wstępie badał przyczyn 

niewypłacalności. Zrobi to dopiero po ogło-
szeniu upadłości na etapie ustalania planu 
spłaty. Osoba zadłużona, która przyczyniła 
się umyślnie do niewypłacalności lub przez 
swoją niegospodarność, będzie trakto-
wana zgoła inaczej niż osoba, która ogłasza 
upadłość z przyczyn niezależnych. Będzie 
ona zobowiązana do spłacania zobowią-
zania dłużej – od minimum 36 miesięcy do  
7 lat. Z kolei osoba, która nie miała wpływu 
na swoją sytuację, będzie zobowiązana do 
spłaty przez 3 lata. 

Dłużnik będzie mógł zawrzeć porozu-
mienie z wierzycielem bez konieczności 
składania wniosku o upadłość. Póki co, tego 
typu porozumienie możliwe jest jedynie po 
ogłoszeniu upadłości dłużnika. Nowe prze-
pisy sprawią, że pojawi się taka możliwość, 
że dłużnik będzie mógł skorzystać z porozu-
mienia z własnej inicjatywy bez uprzedniego 

składania do sądu wniosku o upadłość.

Rozwiązanie, które wprowadza Mini-
sterstwo Sprawiedliwości odciąży sądy, 
dłużnikowi da możliwość oddłużenia bez 
konsekwencji upadłości (np. bez wpisu do re-
jestru dłużników niewypłacalnych Krajowego 
Rejestru Sądowego), a wierzycielom zapewni 
szybsze odzyskanie wierzytelności – w za-
kresie określonym porozumieniem. 

Kolejną bardzo ważną zmianą będzie to, 
że zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy 
nie będą mogli zostać skazani na bezdom-
ność. Pierwszy etap po ogłoszeniu upadłości 
konsumenckiej wiąże się ze sprzedażą ma-
jątku dłużnika. Obecnie osoba zadłużona, 
której zlicytowano dom lub mieszkanie, nie 
ma żadnej ochrony, jeśli nie jest objęty upa-
dłością konsumencką. Eksmisja wiąże się z 
bezdomnością. -Podobnie jest w przypadku 
osoby fizycznej, która sama prowadzi działal-
ność gospodarczą, nawet jeśli została ogło-
szona jej upadłość – zauważa Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Dzięki nowelizacji, z sumy 
uzyskanej ze sprzedaży domu lub mieszkania 
wydzielana będzie kwota, odpowiadająca 
przeciętnemu czynszowi najmu w tej samej 
lub sąsiedniej miejscowości, za którą dłużnik 
będzie mógł przez dwa lata wynajmować 
mieszkanie dla siebie i swojej rodziny. Ta 
zasada będzie dotyczyła zarówno konsu-
mentów, jak i przedsiębiorców. 

Sytuacja dłużnika będzie brana pod uwagę 
przy ustalaniu spłaty zadłużenia. Po sprze-
daży majątku przez syndyka, przychodzi kolej 
na ustalenie planu spłaty pozostałej części 
zadłużenia. Jest on planowany przez sąd oraz 
wierzycieli. Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, 
że dłużnik przy zachowaniu środków ko-
niecznych do codziennego życia nie jest w 
stanie całkowicie wyjść z długów, ponieważ 
na przykład wspomaga studiujące dzieci, nie-
możliwa do spłaty część zobowiązań zostanie 
umorzona. 

PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 r. 
zapłacimy do urzędu skarbowego wy-
łącznie za pomocą indywidualnego 
tzw. mikrorachunku podatkowego. 
Jego numer możemy sprawdzić już 
teraz w generatorze dostępnym na 
stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym 
urzędzie skarbowym. W celu jego uzy-
skania wystarczy podać swój numer 
PESEL lub NIP.

-Indywidualny rachunek podatkowy, tak 
zwany mikrorachunek podatkowy,  to nowe 
uproszczenie przygotowane przez Mini-
sterstwo Finansów i Krajową Administrację 
Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 
r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, in-
dywidualny rachunek, który będzie służyć do 
wpłat podatków PIT, CIT i VAT – powiedział 
minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy 
Kwieciński.

Wygenerowanie numeru mikrorachunku 
jest szybkie i proste. Nie wymaga składania 
wniosków w urzędzie skarbowym. Aby tego 
dokonać, wystarczy wejść na stronę podatki.
gov.pl. W przypadku elektronicznego pozy-
skania, wystarczy podać numer PESEL – jeżeli 
jest się osobą fizyczną lub NIP, który dotyczy 
organizacji. -Generator mikrorachunku po-
datkowego działa całodobowo, dzięki temu 
swój numer można sprawdzić w każdym 
czasie i miejscu, np. korzystając z telefonu 
czy tabletu. Korzyścią dla podatników jest 
również to, że wygenerowanie i prowadzenie 

mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne” 
– wyjaśnia minister Kwieciński.

Ministerstwo Finansów przestrzega, aby 
nie korzystać z żadnych innych stron poza 
podatki.gov.pl w celu wygenerowania nu-
meru mikrorachunku. Oprócz indywidual-
nego  identyfikatora podatkowego, musi 
zawierać on cyfry 1010 0071 222. Dotych-
czasowe rachunki urzędów skarbowych do 
wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 
31 grudnia 2019 r.

Zalety mikrorachunku:
 w wygodny i prosty sposób zapłacimy PIT, 

CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mi-
krorachunek podatkowy - nie będziemy już 
wybierać oddzielnych rachunków,

szybko sprawdzimy numer mikrorachunku 
podatkowego w każdym miejscu i czasie,

 jeśli przeprowadzimy się lub zmienimy 
siedzibę firmy, dalej będziemy posługiwać 
się tym samym mikrorachunkiem podat-
kowym,

 nie będziemy już szukać obowiązujących 
numerów rachunków urzędów skarbowych 
i ograniczymy liczbę omyłkowych prze-
lewów na niewłaściwe konto,

 mikrorachunek podatkowy zapewni 
szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. 
Szybciej otrzymamy potrzebne zaświad-
czenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Przedsiębiorcy korzystający z Małego 
ZUS-u w dotychczasowej formule po-
winni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi 
do 8 stycznia 2020 roku. Natomiast od 1 
lutego będą mogli opłacać składki w ra-
mach Małego ZUS-u Plus, który wraz z 
tym dniem wejdzie w życie. Minister-
stwo Rozwoju szacuje, że skorzysta z 
niego około 320 tysięcy najmniejszych 
przedsiębiorców. 

Składki będą liczone proporcjonalnie do 
dochodu i niższe o kilkaset złotych mie-
sięcznie. Aby najmniejsze firmy mogły skorzy-
stać z tego rozwiązania, ich przychód w 2019 
roku powinien się zamknąć w kwocie 120 tys. 
zł. W kieszeniach przedsiębiorców pozostanie 
od 1,3 do 1,5 mld złotych w kolejnych latach. 
Jeżeli jako przedsiębiorcy, jesteście zaintere-
sowani skorzystaniem z Małego ZUS-u Plus, 
należy zgłosić ten fakt do końca lutego.  

- Przykładowo, przedsiębiorca, którego 
przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. 
wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie 
płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 
zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpie-
czenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku 
do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpie-
czenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 
zł – wyjaśniła minister Jadwiga Emilewicz.

Z dotychczasowej formuły Małego ZUS-u, 
mogą korzystać przedsiębiorcy, których 
średniomiesięczny przychód w 2018 roku 
nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego 
wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W tej 
sytuacji składki na ubezpieczenia społeczne 
są naliczane proporcjonalnie do przychodu. 
Teraz Mały ZUS Plus obniży składki tym, 
którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, 
a ponadto poszerzy grono przedsiębiorców, 
którzy będą mogli płacić niższe składki.

Warunki korzystania z Małego ZUS-u Plus
Aby móc skorzystać z nowej formuły, 

jednym z warunków jest nieprzekroczenie 

rocznego przychodu w wysokości 120 tys. 
zł, a także prowadzenie działalności w po-
przednim roku przez co najmniej 60 dni. 

u

Z obniżki składek nie skorzystają przed-
siębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim 
roku w formie karty podatkowej i jednocze-
śnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z po-
datku VAT. 

u

Oprócz dopełnienia obowiązku przed-
łożenia przez przedsiębiorcę informacji o 
rocznym przychodzi z tytułu pozarolniczej 
działalności gospodarczej oraz o podstawie 
wymiaru składek, dodatkowo powinien on 
przekazać dane dotyczące dochodu, a także 
form opodatkowania. 

u

Obniżona składka może być opłacana 
maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w 
ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowa-
dzenia działalności. Chodzi o to, by przed-
siębiorcy mieli szansę na uzbieranie stażu 
niezbędnego do otrzymania emerytury.

u

Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać 
przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność 
na rzecz swoich byłych pracodawców. Celem 
jest to, aby zapobiegać zjawisku „wypychania” 
pracowników z etatu na samozatrudnienie.

u

Co do zasady, chęć korzystania z Małego 
ZUS-u Plus będzie można zgłosić do końca 
pierwszego miesiąca obowiązywania tej 
regulacji, a w kolejnych latach do końca 
stycznia.

u

Nie zmieni się kolejność korzystania z 
ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia 
społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 
24 miesiące preferencyjnych składek, a na-
stępnie Mały ZUS Plus.

Kolumnę opracowała Paula Nogaj



Bezwzględne pierwszeństwo 
pieszych, zmiany ograniczeń 
prędkości w terenie zabudo-
wanym i łatwiejsza utrata 
prawa jazdy za jej przekroczenie 
– to tylko kilka ze zmian w ko-
deksie drogowym, które 
zapowiada rząd. Te przepisy 
mogą wejść w życie w 2020 roku. 

Pieszy będzie mieć 
pierwszeństwo zawsze

Premier Mateusz Morawiecki 
zapowiedział, że piesi będą mieć 
bezwzględne pierwszeństwo – już 
przed samymi pasami. Oznacza to, że 
kierowcy będą musieli zatrzymywać 
się przed przejściem, jeżeli tylko zo-
baczą, że pieszy się do niego zbliża. 
Kierowca zobowiązany będzie zatem 
ustąpić pierwszeństwa nie tylko 
osobom znajdującym się na przej-
ściu, ale również pieszym, którzy do-
piero zamierzają na nie wejść. 

W terenie zabudowanym 
wolniej

Zmiany planowane są również w 
kwestii ograniczenia prędkości w 
terenie zabudowanym o 10 km/h 
w godzinach nocnych. Obecnie 
kierowcy mogą między godz. 23:00 
a 5:00 poruszać się z prędkością 
60 km/h. Prędkość ta ma zostać 
zrównana z ograniczeniem, które 
obowiązuje w dzień. Przekraczanie 
dozwolonej prędkości w terenie 
zabudowanym jest niezwykle ry-
zykowne – zwłaszcza w mieście, 
gdzie kierowca samochodu nie jest 
jedynym uczestnikiem ruchu. Poza 

nim mamy do czynienia również z 
pieszymi, rowerzystami i motocykli-
stami. Zachowując niższą prędkość, 
kierowcy zyskują większy margines 
reakcji w przypadku nagłej sytuacji 
na drodze, na przykład kiedy ktoś 
wtargnie na jezdnie i należy szybko 
wyhamować.

Łatwiej będzie można utracić 
prawo jazdy

Utrata prawa jazdy za przekro-
czenie dozwolonej prędkości o 50 
km/h w terenie zabudowanym  już 
obowiązuje. Rząd zapowiada jednak 
zaostrzenie przepisów – zasada ta 
obowiązywać będzie na wszyst-
kich drogach. Po zastosowaniu tych 
zmian, kierowca, który przekroczy 
dopuszczalną prędkość o 50 km/h – 
bez względu na to, po jakiej drodze 
się porusza, straci prawo jazdy. 

Wypadków z udziałem 
pieszych ma być mniej

Jeszcze podczas listopadowego 
expose premier Mateusz Mora-
wiecki zapewnił, że bezpieczeństwo 
na drogach jest jednym z priory-
tetów rządu, wobec czego zostanie 
utworzony program bezpiecznej 

infrastruktury drogowej, by współ-
finansować chodniki, lampy uliczne, 
przejścia dla pieszych, ronda, 
światła, wysepki czy wyniesienia 
na przejściach. To inwestycje, które 
przyczynią się, zdaniem rządu, do 
zmniejszenia liczby wypadków z 
udziałem pieszych. - Nie może być 
tak, że przejścia dla pieszych są 
najbardziej niebezpiecznymi miej-
scami na drogach. Badania pokazują, 
że piesi zachowują się w większości 
roztropnie na przejściach. Dlatego 

wprowadzimy pierwszeństwo pie-
szych jeszcze przed wejściem na 
przejście – mówił podczas expose 
Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiedział również 
zmiany wysokości kar wobec pi-
ratów drogowych i kierowców, 
którzy wsiadają za kółko pod 
wpływem alkoholu. Za spowodo-
wanie wypadków będą finansowo 
odpowiadać sprawcy zdarzenia. 

To już obowiązuje – jazda na 
suwak i korytarz życia

6 grudnia 2019 r. weszły w życie 
przygotowane przez Ministerstwo 
Infrastruktury przepisy nowelizacji 
ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 
które wprowadzają obowiązek 
tworzenia drogowych korytarzy 
życia oraz jazdy na suwak. - W sy-
tuacji zagrożenia życia na drodze 
ważna jest każda sekunda. Dzięki 
korytarzom życia odpowiednie 
służby będą mogły szybko dotrzeć 
do osób potrzebujących pomocy. 
Także przepisy o jeździe na suwak 
są ważne dla bezpieczeństwa pol-
skich kierowców. Pozwolą na ła-
twiejsze rozładowywanie zatorów i 
unikanie konfliktów w takich sytu-
acjach – powiedział minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk. Z kolei 
w przypadku jazdy na suwak, prze-
pisy precyzyjnie określają zasady 
pierwszeństwa jazdy z poszczegól-
nych pasów ruchu, gdy następuje 
zmniejszenie ich liczby, a w miejscu 
zwężenia powstaje zator. Ustalają 
ponadto zasadę naprzemiennego 
wjazdu po jednym pojeździe z każ-

dego pasa ruchu. Te nowe rozwią-
zania są zbliżone do sprawdzonych 
od lat przepisów funkcjonujących w 
wielu krajach Europy.

Kontrole drogowe
W życie weszły już ponadto prze-

pisy o przeprowadzaniu kontroli 
drogowych w niemalże dowolnym 
miejscu – chodzi przede wszystkim o 
miejsce postoju pojazdów organów 
kontrolujących, czyli m.in. policji. W 
rozporządzeniu zapisano, że podczas 
prowadzenia działań kontrolnych 
dopuszcza się postój radiowozu 
w miejscu, gdzie jest to zabronione, 
lecz  nie zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego. Zatem jeżeli ktoś 
do tej pory nie zdawał sobie z tego 
sprawę, niech nie dziwi już widok 
radiowozu zaparkowanego „na za-
kazie” czy chodniku.

Ponadto rozporządzenie po-
zwala na to, aby policjant, a także 
inspektor Inspekcji Transportu Dro-
gowego, funkcjonariusz Żandarmerii 
Wojskowej, Straży Granicznej oraz 
Służby Celno-Skarbowej, podczas 
kontroli drogowej mógł sprawdzić 
przebieg zarówno zatrzymanego do 
kontroli pojazdu, jak i pojazdu prze-
wożonego np. na lawecie, a aktu-
alny przebieg wpisać do Centralnej 
Ewidencji Pojazdów. Służby mogą 
również w przypadku zastrzeżeń po 
wstępnej kontroli technicznej po-
jazdu użytkowego – np. ciężarowego 
lub autobusu, skierować go na bar-
dziej szczegółowe badania. Pomoże 
to wyeliminować z dróg niesprawne 
samochody. Ważne, aby wiedzieć, że 
od listopada 2019 roku policjant w 
mundurze w sytuacji przeprowa-
dzania tzw. szybkich testów trzeź-
wości nie musi legitymować się 
każdemu kierowcy..
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Kodeks drogowy 2020

Jakie czekają nas zmiany?

Od 1 stycznia 2020 
roku wejdą w życie nie-
zbyt wielkie, ale z 
pewnością korzystne 
zmiany w egzaminach 
na prawo jazdy doty-
czące  zarówno 
kursantów, jak i egzami-
natorów. Przede 
wszystkim egzaminów w 
ciągu dnia będzie mniej, a w dodatku będą roz-
poczynać się one punktualnie. 

Pierwsza zmiana dotyczyć będzie punktualności. Od 
Nowego Roku egzamin ma odbywać się  o konkretnej 
godzinie. To z pewnością zmniejszy stres kursanta, spo-
wodowany oczekiwaniem. Dotychczas, gdy przychodził 
on do ośrodka na ustaloną godzinę, najczęściej musiał 
czekać jeszcze długo na swoją kolej. Umówiona godzina 
nie miała większego znaczenia. Teraz czas oczekiwania 
na podejście do egzaminu o ustalonej godzinie ma wy-
nosić maksymalnie piętnaście minut. Działa to również w 
drugą stronę – jeżeli kursant nie stawi się na czas, przez 
co spóźni na egzamin, będzie się to wiązało z automa-
tycznym niezdaniem. 

Druga niezwykle ważna zmiana dotyczyć będzie bez-
pośrednio egzaminatorów. Od 1 stycznia będą mogli prze-
prowadzić oni maksymalnie osiem egzaminów jednego 
dnia i co istotne – nie więcej niż jeden egzamin na go-
dzinę. Ta zasada z pewnością przyczyni się do spokojnego 
i bardziej obiektywnego spojrzenia i ocenienia umiejęt-
ności potencjalnego przyszłego kierowcy. 

Do tej pory wprowadzono już zmianę dotyczącą sa-
mego dokumentu. Od 4 marca 2019 roku wydawane 
jest bowiem inny wzór prawa jazdy. W najnowszym do-
kumencie nie ma informacji o miejscu zamieszkania kie-
rowcy. Zmiana ta  została wprowadzona na podstawie 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Maszyniści pociągów nie będą 
już trąbić przed najlepiej zabezpie-
czonymi przejazdami 
kolejowo-drogowymi. Zgodnie z 
dotychczasowymi przepisami, ma-
szyniści byli zobowiązani podawać 
sygnał Rp 1 „Baczność” przed 
każdym z nich, niezależnie od jego 
kategorii i rodzaju wyposażenia 
przejazdu w urządzenia zabezpie-
czające. 

Obowiązujące przepisy obligowały ma-
szynistów do podawania sygnału ostrze-
gawczego przed każdym przejazdem 
kolejowo-drogowym, niezależenie od ka-
tegorii przejazdu. Narzekali na to miesz-
kańcy okolic linii kolejowych i w związku ze 
skargami na uciążliwy hałas powodowany 
trąbieniem przez maszynistów, wprowa-
dzono nowelizację, która zakłada, że ma-
szyniści nie będą już podawać sygnału Rp 
1 „Baczność” przed przejazdami, wyposa-
żonymi w półsamoczynny lub samoczynny 
system przejazdowy zabezpieczający całą 
szerokość przejazdu i powiązany z urządze-
niami stacyjnymi lub uzależniony od nich 
- z wyjątkiem spostrzeżenia przez maszyni-
stów sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. 
Nowe przepisy mają objąć na początek 
ponad 750 przejazdów kolejowo-drogo-
wych. W związku z realizacją inwestycji 
ujętych w Krajowym Planie Kolejowym 
liczba przejazdów kolejowo-drogowych, 
które obejmą nowe przepisy, będzie się 
sukcesywnie zwiększać. – Najważniejszym 

celem tej zmiany jest poprawa standardu 
życia jak największej liczbie mieszkańców 
okolic skrzyżowań dróg kołowych z liniami 
kolejowymi poprzez sukcesywne elimi-
nowanie uciążliwego hałasu trąbiących 
pociągów, przy jednoczesnym zachowaniu 
najwyższych standardów bezpieczeństwa 
na tych skrzyżowaniach – powiedział wi-
ceminister infrastruktury Andrzej Bittel. 
Nowelizacja została podpisana przez mini-
stra infrastruktury jeszcze w listopadzie, 
a rozporządzenie ma wejść w życie po 
upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.  

Trzeba będzie uważać

Maszyniści pociągów  
nie będą już trąbić przed 

przejazdami

Prawo jazdy 2020

Kursanci  
będą zadowoleni

Od 1 stycznia

Kary za brak 
rejestracji oraz 

zgłoszenia 
pojazdu

Od 1 stycznia 2020 roku obowią-
zywać będą kary za brak rejestracji i 
zgłoszenia zmiany właściciela po-
jazdu. Wynika to z nowych regulacji 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw. Jest to dokument przy-
gotowany przez Ministerstwo 
Środowiska, jednak znowelizował 
ona również ustawę - Prawo o ruchu 
drogowym.  

Regulacje te zawierają istotne zmiany z 
punktu widzenia przedsiębiorców, którzy 
prowadzą działalność w zakresie sprzedaży 
samochodów. Kary będzie można otrzymać 
za niedopełnienie dwóch kwestii. Pierwsza 
z nich to obowiązek rejestracji pojazdu w 
ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z 
terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. Od nowego roku za niewy-
konanie tej czynności grozić będzie kara 
pieniężna w wysokości  od 200 do 1000 zł. 
Taka sama kara spotka właściciela pojazdu 
zarejestrowanego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który wbrew przepisom 
nie zawiadomił starosty w terminie 30 dni 
o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Do egzekwo-
wania kar zobowiązany jest starosta. Będzie 
on nakładał je w formie decyzji administra-
cyjnej. Pieniądze z tego tytułu zasilą budżet 
powiatu. 



Przesądy propagują myślenie 
magiczne, a więc nijak mają się 
do chrześcijaństwa. Mimo to od 
kilkudziesięciu, a w niektórych 
przypadkach kilkuset, lat funk-
cjonują wierzenia wigilijne 
przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Przesądom można 
wierzyć lub nie, ale co tu dużo 
mówić nie wypada ich nie znać. 
Najlepiej traktować je ze sporym 
przymrużeniem oka pamiętając 
jednocześnie, że szczęściu warto 
czasem pomóc...

Przesąd u swych podstaw sprze-
ciwia się chrześcijaństwu – bo przyj-
mowanie go oznacza, że ktoś inny 
niż Bóg determinuje nasze życie. 
Istnienie przesądów dotyczących 
Bożego Narodzenia wydaje się więc 
mocno nieuzasadnione. Jednak funk-
cjonują one – i to z powodzeniem – 

od lat. Niektóre przesądy są bardziej 
dziwaczne, inne mniej. Nie wypada 
ich jednak nie znać.

- W wigilię cały dzień - od samego 
rana musimy być uśmiechnięci i 
życzliwi dla innych. Dzięki temu za-
równo nasz uśmiech, jak i dobre sto-
sunki z rodziną nie znikną przez cały 
kolejny rok.

- Musimy też ograniczyć stres. W 
Wigilię nie należy krzyczeć, złościć 
się ani płakać. Jeśli nie będziemy 
przestrzegać tego zalecenia, w na-
stępnym roku będziemy ciągle zde-
nerwowani i nieszczęśliwi.

- Aby następny rok był dobry, na-
leży wstać skoro świt, a jeśli w ciągu 
dnia dopadnie nas zmęczenie, pod 
żadnym pozorem nie można choć 
na chwilę położyć się do łóżka - taki 
odpoczynek „ściąga” choroby i niepo-
wodzenia.

- Rano należy potrzeć sobie zęby 

czosnkiem, gdyż to sprawi, że przez 
cały rok nie będą bolały. 

- Biorąc poranną kąpiel lub 
prysznic, powinno się mieć przy 
sobie (najlepiej wrzucone do wody) 
monety, które wcześniej otrzymało 
się od głowy rodziny. To zapewnia 
zasobność portfela w nadchodzącym 
roku. 

- Nie szyjmy, nie naprawiajmy ni-
czego. Zajmowanie się takimi spra-
wami 24 grudnia to zwiastun tego, 
że cały rok będziemy coś „poprawiać”. 

- Jeśli nie chce się spędzić kolej-
nego roku, siedząc w domu (będąc 
z przyczyn niezależnych od siebie 
„uziemionym”), 24 grudnia trzeba ko-
niecznie wyjść na zewnątrz. Najlepiej 
wyrzucić śmieci, bo trzymanie ich w 
domu w noc z 24 na 25 grudnia to 
niedobra wróżba. 

- Przygotowując wigilijny stół na-
leży zadbać o to, by był udekorowany 
na czerwono i złoto. Kolory te ozna-
czają bogactwo i szczęście. 

- Pod talerz wigilijny należy 
wsunąć monetę. Zagwarantuje ona 
pomyślność finansową. 

- Aby pieniądze się nas lepiej trzy-
mały, powinniśmy schować ususzoną 
łuskę z wigilijnego karpia do portfela 
i trzymać ją przez cały rok. 

- Podczas wigilijnej kolacji na-
leży próbować wszystkich potraw 
– dzięki temu w następnym roku ni-
czego nam nie zabraknie. 

- Oprócz tradycyjnych potraw przy 
wigilijnym stole warto zjeść jabłko 
(bo zapobiegnie bólowi gardła) i 
orzecha (środek przeciw bólowi 
zęba).

- Nie należy w dzień wigilijny 
nikomu nic pożyczać. Jeśli tak się 
stanie, osoba której wyświadczymy 
tę przysługę będzie cierpiała przez 
cały rok niedostatek, a poza tym nam 

grozi to utratą majątku!
- Przed Wigilią trzeba uregulować 

wszystkie długi, aby portfel w nad-
chodzącym roku nie świecił pust-
kami. 

- Z Wigilią i świętami Bożego Na-
rodzenia wiąże się najwięcej prze-
powiedni pogodowych. Deszcz 24 
grudnia zwiastować ma nadejście 
wyjątkowo mroźnej zimy. Gdyby 
jednak w „dzień Adama i Ewy mróz i 
pięknie, zima wcześnie pęknie”.

- I na zakończenie... jaki dzień 
Wigilii, taki cały rok - warto o tym 
pamiętać i spędzić ten dzień tak, jak 
rzeczywiście chcielibyśmy przeżyć 
kolejny rok.

Katarzyna Gwara
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Wierzyć czy nie

Jaka wigilia taki cały rok
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3 mln na dziecięcą psychiatrię to początek
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  Dokończenie ze str.  1
Wiosną ubiegłego roku, w odpo-

wiedzi na coraz bardziej alarmujące 
sygnały dotyczące stanu polskiej 
psychiatrii dziecięcej i młodzie-
żowej, Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy postanowiła 
przeznaczyć zbiórkę środków - w 
ramach 1% podatku dochodowego 
- na doposażanie tej właśnie dzie-
dziny medycyny. - Wiedzieliśmy, 
że jest źle, mimo to rzeczywistość 
okazała się jeszcze bardziej przera-
żająca - mówi Jurek Owsiak, prezes 
zarządu WOŚP.

Dzięki tej decyzji pomoc dotarła 
do 34 oddziałów psychiatrii dzieci 
i młodzieży w całej Polsce. Fun-
dacja zakupiła dla tych placówek 
w sumie 1308 urządzeń stanowią-

cych najbardziej podstawowe wy-
posażenie - 798 łóżek szpitalnych 
wyposażonych w materac, szafkę 
przyłóżkową i komplet pościeli 
oraz 510 specjalistycznych siedzisk 
dziecięcych. Wśród beneficjentów 
był Wojewódzki Szpital Neuropsy-
chiatryczny w Lublińcu.

Wartość zakupionego sprzętu 
wyniosła blisko 3 mln złotych. 
Urządzenia przekazane przez Or-
kiestrę zastąpiły będący w kata-
strofalnym stanie sprzęt, służący na 
oddziałach często kilkadziesiąt lat. 
Aktualnie realizowany jest zakup 
specjalistycznych testów, będących 
podstawowym narzędziem diagno-
stycznym w psychiatrii i psychologii 
dziecięcej.

Fundacja na tej pomocy nie za-
mierza jednak poprzestać. - Wydane 

3 mln złotych to dopiero początek 
drogi. Mamy zarezerwowane środki 
finansowe ze zbiórki 1% i zdecy-
dowanie będziemy chcieli pomóc 
jeszcze bardziej – podkreśla Lidia 
Niedźwiedzka-Owsiak, członek za-
rządu i dyrektor ds. medycznych 
WOŚP. - Choć wszyscy musimy mieć 
świadomość, że wyjście psychiatrii 
dzieci i młodzieży z postępującej 
zapaści wymaga pilnych decyzji 
systemowych i zaangażowania naj-
ważniejszych instytucji państwo-
wych. Orkiestra sama nie udźwignie 
utrzymania tak ważnej części sys-
temu ochrony zdrowia, możemy 
jednak znacząco pomóc kupując 
wyposażenie medyczne i podno-
sząc standard leczenia i opieki, a 
także komfort pacjentów. I ten plan 
będziemy realizowali z pełną deter-

minacją – zapewnia. 
Sytuacja jest tym bardziej 

pilna, że specjaliści informują o 
znaczącym wzroście młodych 
pacjentów potrzebujących natych-
miastowej pomocy. Według danych 
przekazanych Fundacji co piąty 
młody człowiek ma zaburzenia 
psychiczne, a co dziesiąty wymaga 
leczenia. - Nie jest łatwo pomagać 
dziedzinie medycyny, która została 
niemalże zapomniana przez cały 
system opieki zdrowotnej w Polsce 
– twierdzi Jurek Owsiak, prezes za-
rządu WOŚP. - Kiedy rozpoczęliśmy 
przygotowywanie planu zakupów 
dla psychiatrii dzieci i młodzieży, 
lawinowo posypały się informacje o 
zamykanych lub zawieszanych od-
działach. Gigantycznym problemem 
jest choroba, która toczy całą służbę 

zdrowia w Polsce –  brak lekarzy 
i wykwalifikowanego personelu 
medycznego. Ale akurat ta dzie-
dzina medycyny od lat mierzy się 
z ogromnym niedofinansowaniem. 
Na oddziałach brakuje absolutnie 
wszystkiego, a standardów leczenia 
nie da się nawet porównywać z wa-
runkami pracy lekarzy psychiatrów 
w Europie. Tymczasem psychiatria 
w dzisiejszych czasach, pełnych 
tak wielu zagrożeń dla rozwoju 
psychiki dzieci i młodzieży,   jest 
bardzo potrzebna, a ilość młodych 
pacjentów wymagających wsparcia 
specjalisty systematycznie rośnie – 
podsumowuje. 

Katarzyna Gwara, WOŚP

Od 8 stycznia

E-recepty 
obowiązkowe
Od ósmego stycznia elektro-

nicznie recepty będą wystawiane 
w każdym gabinecie lekarskim. 
Takie rozwiązanie ma być uła-
twieniem, zarówno dla lekarzy, 
jak i pacjentów. – Tak wystawio-
nych recept pacjenci nie zgubią 
lub przypadkowo nie zniszczą, 
nie będzie już też problemów z 
nieczytelnie wypisanymi recep-
tami lub brakiem podpisu, 
pieczątki lekarza – podkreślał 
resort zdrowia.

Elektronicznej recepty nie będzie 
można ani zgubić, ani zniszczyć. Gdy 
pacjent któregoś z przepisanych 
leków nie znajdzie w jednej aptece, 
bez problemu wykupi go w innej 
– bez konieczności sporządzenia 
odpisu przez farmaceutę. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu ma zniknąć 
problem nieczytelnych recept. W 
efekcie farmaceuci mają uniknąć 
problemów z ich realizacją, a pa-
cjenci nie będą musieli wracać do 
lekarzy z prośbą o korektę. Poza 
tym e-recepta ma oszczędzić wielu 
wizyt przewlekle chorym, cyklicznie 
zgłaszającym się do lekarzy z 
prośbą o wypisanie kolejnej recepty 
na stale przyjmowane leki.

W określonych przypadkach re-
cepty – nawet po 8 stycznia - będą 
również wystawiane w postaci pa-
pierowej. Dotyczy to:
 recept w ramach tzw. importu do-

celowego,
 recept dla osób o nieustalonej 

tożsamości,
 recept transgranicznych (do 

końca 2020 r.),
 recept  pro auctore  i  pro fami-

liae  (decyzja o wyborze postaci 
recepty – papierowej lub elek-
tronicznej – należeć będzie do 
osoby wystawiającej),

 braku dostępu do systemu 
e-zdrowie, co może mieć związek 
m.in. z awarią ww. systemu lub 
systemu gabinetowego/HIS czy 
brakiem dostępu do Internetu.

Recepta wystawiona w postaci 
papierowej również w innych niż 
wyżej wymienione przypadkach 
będzie mogła być zrealizowana 
tak jak dotychczas w każdej ap-
tece, w tym lek będzie mógł być 
objęty refundacją. - Tym samym, 
wdrożenie nowych rozwiązań 
nie utrudni pacjentom dostępu 
do leków. Ponadto przepisy nie 
przewidują kar dla lekarzy, którzy 
pomimo obowiązku ustawowego 
wystawią po 8 stycznia 2020 r. re-
ceptę w postaci papierowej – pod-
kreśla resort zdrowia.

Mimo to ministerstwo zachęca 
lekarzy, którzy nadal wystawiają 
recepty w postaci papierowej, do 
przejścia na nowe zasady. 

Sam proces wystawienia e-re-
cepty polega na wpisaniu odpo-
wiednich danych oraz podpisaniu 
dokumentu poprzez użycie pod-
pisu kwalifikowanego, osobistego 
(zawartego w warstwie elektro-
nicznej e-dowodu osobistego), 
zaufanego (Profil Zaufany) lub cer-
tyfikatu ZUS wykorzystywanego do 
podpisywania e-ZLA.

Wszystkie dane niezbędne do 
wykupienia leku z e-recepty są 
dostępne przez Internetowe Konto 
Pacjenta (IKP), które każdy pa-
cjent może aktywować na portalu   
pacjent.gov.pl. Znajdziemy tam 
również historię wystawionych 
e-recept, a także informacje o tym, 
czy recepta została zrealizowana. 
Pacjenci mogą również udostęp-
nisć bliskiej osobie lub lekarzowi 
informację o swoim stanie zdrowia 
i historię przepisanych leków. Takie 
rozwiązanie przygotowano przede 
wszystkim z myślą o seniorach – 
dzięki temu dzieci lub wnukowie 
będą mogli sprawdzić, czy starsza 
osoba wykupiła leki, a w razie po-
trzeby także będą mogli taką re-
ceptę zrealizować. 

Katarzyna Gwara



W okresie Bożego Naro-
dzenia każdy pragnie, aby jego 
mieszkanie wyglądało wyjąt-
kowo i odświętnie. Choinka, 
światełka, stroiki... Poza trady-
cyjnymi dekoracjami warto 
jednak pokusić się o ozdobienie 
wnętrza roślinami doniczko-
wymi, takimi jak cyklamen, 
azalia, grudnik i oczywiście 
gwiazda betlejemska.

Gwiazda betlejemska - zwana  ina-
czej wilczomleczem nadobnym lub 
poinsecją - od lat jest uznanym atry-
butem świątecznym.  Stała się niemal 
- obok choinki - nieodzownym ele-
mentem świąt Bożego Narodzenia, 
potęgując ich magiczny klimat. Wnosi 
do świątecznego wnętrza kolor i nie-
zwykłą atmosferę. W warunkach na-
turalnych występuje ona na obszarze 
prawie całej Ameryki Środkowej 
jako krzewy dochodzące nawet do 3 

metrów wysokości! Nasze gwiazdy 
betlejemskie są nieco mniejsze. Do-
stępne są w wielu kolorach i kształ-
tach. Można znaleźć okazy, nie tylko 
klasyczne czerwone, ale również 
różowe, białe, kremowe, a nawet 
żółte o okrągłych czy spiczastych 
liściach. Ostatnio również pojawiły 
się egzemplarze o przykwiatkach 
nakrapianych, liściach zielonych z 
białymi obrzeżami bądź pofałdo-
wanymi przykwiatkami. 

Jaką gwiazdę wybrać?
Kiedy już zdecydujemy się na 

konkretną gwiazdę betlejemską, 
przy jej zakupie powinniśmy 
zwrócić uwagę na kilka istotnych 
szczegółów. Oznaką zdrowia rośliny 
jest  świeży  wygląd oraz mocne, 
zielone liście pozbawione jakich-
kolwiek defektów. Przed zakupem 
należy sprawdzić czy żółte i zie-
lone kwiaty pomiędzy kolorowymi 
przylistkami są w pąku. Słabe, zwi-
sające liście i wysuszone korzenie 
świadczą o złym stanie rośliny. 

Warunki do życia
Gwiazda betlejemska źle znosi 

zimno i jest wrażliwa na przeciągi. 
Dlatego też przy zakupie należy je-
dynie brać pod uwagę te poinsecje, 
które stały z dala od drzwi. Podczas 
zakupu trzeba ją otulić papierem i 
jak najszybciej przetransportować 
do ciepłego pomieszczenia. W domu 
pozostawmy ją na pewien czas w 
okryciu, by stopniowo przyzwyczaiła 
się do zmiany temperatury.

Gwiazda najlepiej rozwija się w 
jasnym miejscu. Postawmy ją więc 
na parapecie (ale zdejmujmy z 
niego, gdy wietrzymy mieszkanie), 
a dopiero podczas kolacji wigilijnej 

przestawmy na stół.  Jeśli jednak 
koniecznie chcemy, by stała gdzieś 
w głębi mieszkania, ustawmy ją pod 
lampą. Co istotne, gwiazda nie bę-
dzie długo kwitła, jeśli w domu jest 
zbyt gorąco. Najbardziej odpowiada 
jej temperatura 18-22 st. C.

Korzeniom gwiazdy zdecydo-
wanie szkodzi wilgoć lub stojąca 
na dnie doniczki woda, powodująca 
żółknięcie liści, a w konsekwencji 
ich całkowite opadanie. Roślinę na-
leży więc podlewać umiarkowanie.

Pamiętajmy jednak, że poinsecja 
jest rośliną trującą! Uważajmy 
zwłaszcza na jej mleczny sok, który 
wypływa z tkanek, po ich skale-
czeniu. Może zaszkodzić i dorosłym, 
i dzieciom, i zwierzętom. 

Katarzyna Gwara
zdj. archiwum
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Gwiazda betlejemska

Nie zapomnij o kwiatach...
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Dofinansowanie

Program termomodernizacji 
rozszerzony o wielką płytę

Dobra wiadomość dla miesz-
kańców bloków. Rządowy 
program termomodernizacji zo-
stał rozszerzony o wielką płytę. 
W myśl nowelizacji ustawy 
przyjętej przez Radę Ministrów, 
dofinansowanie będzie można 
otrzymać też na ocieplenie bu-
dynków, podłączenie do sieci 
cieplnej oraz na zamontowanie 
mini instalacji odnawialnych 
źródeł energii, takich jak m.in. 
panele fotowoltaiczne.

Główne rozwiązania
 Wsparcie dla właścicieli budynków 

powstałych w technologii prefa-
brykowanej wielkopłytowej

Zostanie ono przeznaczone na 
wzmocnienie połączeń między 
warstwą fakturową a warstwą 
konstrukcyjną w płytach wielo-
warstwowych za pomocą meta-
lowych kotew. Dodatkowa premia 
będzie przyznawana w przypadku 
prowadzenia przez inwestora prac 
termomodernizacyjnych, a jej war-
tość będzie stanowiła 50% kosztów 
zakupu i montażu kotew. - Przepro-
wadzenie takich robót zwiększa 
bezpieczeństwo użytkowania bu-
dynków z płyt prefabrykowanych, 
zwłaszcza w sytuacji gdy monto-
wane są nowe warstwy ocieplenia 
stanowiące dodatkowe obciążenie 
dla łączników będących elemen-
tami płyty wielowarstwowej – pod-
kreśla Ministerstwo Rozwoju. 
–  Choć montaż kotew nie wpływa 
na poprawę izolacyjności ścian, to 
proces ocieplania budynku, który 
jest wspierany z pieniędzy pu-
blicznych, może wiązać się z do-
datkowymi kosztami. Połączenie 
wsparcia na termomodernizację ze 
wsparciem na montaż łączników, to 
efektywne prowadzenie robót bu-
dowlanych – wyjaśnia minister roz-
woju Jadwiga Emilewicz. Zgodnie 
z szacunkami, do 2029 r. zostanie 
wykonane wzmocnienie ok. 2 tys. 
budynków z wielkiej płyty.
 Pomoc dla samorządów w prowa-

dzeniu remontów mieszkalnych 
budynków komunalnych

Gminy będą mogły ubiegać się o 
premie remontowe w wysokości 
50% wartości realizowanych przed-
sięwzięć remontowych w budyn-
kach, w których znajdują się lokale 

komunalne. W przypadku, gdy bu-
dynki komunalne, które będą pod-
dawane remontom są wpisane do 
rejestru zabytków lub znajdują się 
na terenie wpisanym do tego re-
jestru, premia będzie wynosić 60% 
kosztów przedsięwzięcia. Co istotne, 
teraz o wsparcie mogą się ubiegać 
osoby fizyczne, wspólnoty mieszka-
niowe z większościowym udziałem 
osób fizycznych, spółdzielnie miesz-
kaniowe oraz towarzystwa budow-
nictwa społecznego. Po zmianach 
będą mogły wystąpić o nie również 
gminy i wspólnoty mieszkaniowe z 
większościowym udziałem gminy. 
Według szacunków, do 2029 r. 
wsparciem zostanie objęte ok. 8 tys. 
budynków komunalnych, w których 
zamieszkuje najuboższa część spo-
łeczeństwa.
 Zmiana sposobu naliczania premii 

termomodernizacyjnej
Zmiana przewiduje uproszczenie 
sposobu obliczania premii termo-
modernizacyjnej i jej efektywne 
podniesienie (w każdym przypadku 
premia wyniesie 16% kosztów in-
westycji, obecnie jest to ok. 12,5%). 
- Rezygnacja z warunku ogranicza-
jącego wysokość premii do 2-krot-
ności rocznych oszczędności ma na 
celu zachęcenie beneficjentów do 
realizacji kompleksowych przed-
sięwzięć termomodernizacyjnych, 
nawet jeżeli w takim przypadku 
okres zwrotu z inwestycji będzie 
dłuższy – informuje resort rozwoju.
 Wsparcie na montaż mikroinsta-

lacji OZE
Gdy inwestor realizujący przedsię-
wzięcie termomodernizacyjne, zde-
cyduje się na montaż mikroinstalacji 
OZE do produkcji energii elek-
trycznej, może biegać się o podwyż-
szoną premię termomodernizacyjną 
– z 16% na 21% kosztów przedsię-
wzięcia termomodernizacyjnego. W 
mieszkalnych budynkach wieloro-
dzinnych energia elektryczna wy-
tworzona w mikroinstalacji może 
zostać wykorzystana w częściach 
wspólnych budynku, a nie do zasi-
lania poszczególnych lokali.
 Poprawa dostępności premii 

kompensacyjnej – możliwość 
wypłaty w ratach.

Obecnie premia ta jest przyzna-
wana przez BGK jeden raz. Zgodnie 
z zaproponowaną regulacją, premia 

byłaby przyznawana wraz z postę-
pami przedsięwzięcia remonto-
wego w ratach (max. 4 raty), co ma 
poprawić płynność finansową be-
neficjenta wsparcia. 
Koszty wprowadzonych rozwiązań
W okresie najbliższych 10 lat (2020-
2029) Fundusz Termomodernizacji i 

Remontów wyda na wsparcie około 
3,2 mld zł, z czego około 2,2 mld zł 
dotyczy inwestycji objętych noweli-
zacją ustawy. Na te 2,2 mld zł składa 
się m.in. dofinansowanie remontów 
zasobów komunalnych i montaż 
kotew wzmacniających połączenia 
w budynkach z wielkiej płyty. W do-

mach z wielkiej płyty mieszka około 
12 mln osób.

W 2020 r. nowe rozwiązania będą 
finansowane z wolnych środków Fun-
duszu. Od 2021 r. głównym źródłem 
wsparcia będzie budżet państwa.

Katarzyna Gwara



Rozkłady i wyszukiwarka połą-
czeń komunikacji miejskiej w 
Częstochowie są już dostępne na 
popularnej platformie www.
jakdojade.pl. Dzięki temu możemy 
zaplanować podróż w sposób 
optymalny i uwzględniając różne 
środki transportu zbiorowego.

- Serwis oferuje łatwy dostęp 
do organizowanych przez Miejski 
Zarząd Dróg i Transportu w Czę-
stochowie danych rozkładowych 
wszystkich linii komunikacyjnych 

(miejskich i podmiejskich) na urzą-
dzeniach stacjonarnych oraz mobil-
nych – mówi Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MZDiT. Wystarczy tylko 
zainstalować w smartfonie lub ta-
blecie dedykowaną aplikację na 
urządzenia z Androidem lub iOS.

Jakdojade to również intuicyjna 
i wygodna wyszukiwarka połączeń, 
która pomaga zaplanować podróż w 
sposób optymalny różnymi środkami 
transportu zbiorowego w najwięk-
szych miastach naszego kraju. Serwis 
znajduje optymalne połączenia 

uwzględniając przesiadki, zmiany 
w rozkładach, czasy przejść pieszo i 
wiele innych parametrów. Możemy 
też planować podróż w czasie rze-
czywistym i w dowolnym momencie 
sprawdzić, czy autobus/tramwaj 
przyjedzie na przystanek o czasie. Z 
biegiem lat serwis stał się on ogólno-
polskim standardem i najpopularniej-
szym planerem podróży publicznego 
transportu miejskiego. Szczegółowe 
regulaminy i możliwości platformy 
są dostępne na stronie interne-
towej www.jakdojade.pl i w aplikacji. 

Obecność naszego miasta w ser-
wisie Jakdojade jest efektem reali-
zacji kolejnego zadania z V edycji 
Budżetu Obywatelskiego.

Katarzyna Gwara
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  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

 RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016, F. 
VAT, serwis, I - wł. 39.900 zł

 OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 zł

 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

 FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł

 HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

 AUDI Q5 2.0 TDI Quatro, rok prod. 2016, kraj.,  
I – wł.,serwis, F. VAT 99.900 zł

 MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 zł

 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł

 HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009 16.900 zł
 CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł
 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł

 DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

 TOYOTA C-HR 1.8 hybryda, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwis, gwarancja 89.900 zł

 SKODA OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900 zł

 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
 VW POLO 1.4 E + LPG, rok prod. 2009 19.900 zł

 RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 zł

 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 zł

 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

 SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 12.900

 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł
 SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis, F. VAT 30.900 zł

 OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

 OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł

 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
 OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

 FORD FOCUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2017 39.900 zł

 OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005 9.200 zł

 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008 23.900 zł

 NISSAN JUKE 1.5 D, rok prod. 2014 39.900 zł
 MERCEDES A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 zł

 NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

 RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

41.900 zł

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  
rok prod. 2017,  
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra VAT

54.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

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

29.900 zł

KIA VENGA 1.4 E,  
zakup 2013,  
kraj.,  I - wł. 

29.800 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

49.900 zł AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

16.900 zł FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

24.600 zł RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 zł HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013

Platforma internetowa

Jak dojadę w Częstochowie



Według danych z końca listo-
pada, w Polsce było zarejestro- 
wanych łącznie 8 225 samo-
chodów osobowych z napędem 
elektrycznym. - Od stycznia do 
listopada 2019 r., liczba reje-
stracji samochodów całkowicie 
elektrycznych oraz hybryd typu 
plug-in osiągnęła 3591 sztuk, 
czyli o 98% więcej niż w tym 
samym okresie ubiegłego roku 
– wynika z Licznika Elektromo-
bilności, uruchomionego przez 
PSPA oraz PZPM.

Pod koniec listopada 2019 r. po 
polskich drogach jeździło 8 225 
elektrycznych samochodów osobo-
wych, z których 59% stanowiły po-

jazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. 
battery electric vehicles) – 4  886, 
a pozostałą część hybrydy typu 
plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid 
electric vehicles) – 3 339. Park elek-
trycznych pojazdów ciężarowych 
i dostawczych w analizowanym 
okresie zwiększył się do 502 szt., 
natomiast liczba autobusów elek-
trycznych wynosi, zgodnie z Cen-
tralną Ewidencją Pojazdów, 216 szt. 
W dalszym ciągu rośnie też flota 
elektrycznych motorowerów i mo-
tocykli, która na koniec listopada 
osiągnęła 6 204 szt. 

- Zarówno klienci indywidualni, 
jak też instytucjonalni, z dużym za-
interesowaniem obserwują proces 
wdrażania dopłat w ramach Fun-
duszu Niskoemisyjnego Trans-

portu. Największym niepokojem 
napawały jednak doniesiania o 
możliwości opodatkowania do-
płat. Na szczęście, kilka dni temu 
do Sejmu wpłynął projekt  zmiany 
ustaw o podatku PIT i CIT ma-
jący na celu zwolnienie dopłat na 
zakup pojazdów nisko i zeroemi-
syjnych od podatku dochodowego 
od osób fizycznych i od firm, udzie-
lanego z FNT – mówi Jakub Faryś, 
Prezes PZPM. 

- Pojazdy elektryczne wciąż 
stanowią niewielki ułamek parku 
samochodowego w Polsce. Liczby 
są znacznie niższe niż w więk-
szości państw Unii Europejskiej. 
Potencjalni nabywcy wstrzymują 
się z zakupem, oczekując na uru-
chomienie systemu wsparcia z 

Funduszu Niskoemisyjnego Trans-
portu. Jak wynika z Barometru 
Nowej Mobilności 2019/2020, 28 
proc. Polaków rozważy zakup sa-
mochodu elektrycznego w ciągu 
najbliższych trzech lat, ale 76 proc. 
z nich uzależni decyzję o zakupie 
od otrzymania dopłaty. Urucho-
mienie subsydiów, które działają 
w większości krajów UE, będzie 
kluczowe dla rozwoju elektromo-
bilności w Polsce - mówi Maciej 
Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Wraz ze wzrostem liczby po-
jazdów, rozwija się również 
ogólnodostępna infrastruktura ła-
dowania. Pod koniec listopada w 
Polsce funkcjonowały 972 stacje 
ładowania pojazdów elektrycznych 
(1 764 punkty). W ciągu ostatniego 

miesiąca przybyło 14 stacji (16 
punktów).  30% z nich stanowiły 
szybkie stacje ładowania prądem 
stałym (DC), a 70% wolne łado-
warki prądu przemiennego (AC) o 
mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Licznik elektromobilności, ak-
tualizowany przez PZPM i PSPA, 
dostępny jest na stronach interne-
towych organizacji. Dzięki niemu, 
każdy zainteresowany może do-
wiedzieć się, ile pojazdów elek-
trycznych porusza się aktualnie po 
polskich drogach i ile działa stacji 
ładowania. Wszystkie dane zostały 
opracowane przez PZPM i PSPA 
na podstawie złożonych analiz 
danych pochodzących m.in. z Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów, a także 
własnych badań i prowadzonych 
ewidencji.

Oprac. Katarzyna Gwara/PSPA
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Licznik elektromobilności

Czekamy na dopłaty do „elektryków”
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Częstochowa
Jechał  

po chodniku. 
Był pijany

Myszków
Czołowe zderzenie audi z tico
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Do groźnie wyglądającego zda-
rzenia drogowego doszło w Poraju 
na ul. 3 Maja. Kierujący audi A3 
zderzył się czołowo z daewoo tico. 
Na szczęście nikt nie został ranny. 
Dokładne przyczyny i okoliczności 
badają myszkowscy policjanci.

Do zdarzenia doszło w Poraju na ulicy 
3 Maja. Kierowca audi A3 gwałtownie 
zahamował na śliskiej nawierzchni, 

stracił panowanie nad pojazdem, zje-
chał na przeciwległy pas ruchu i zderzył 
się z prawidłowo jadącym daewoo tico, 
za kierownicą którego siedział 75-latek. 
Kierowca i pasażer daewoo z obraże-
niami ciała trafili do szpitala. Nie wy-
magali jednak dłuższej hospitalizacji. 
Policjanci zakwalifikowali zdarzenie 
jako kolizja. Dokładne przyczyny i oko-
liczności badają myszkowscy policjanci.

Katarzyna Gwara

Uwaga pasażerowie komunikacji 
miejskiej! W okresie świąteczno-no-
worocznym obowiązywać będą 
sobotnie i niedzielne rozkłady jazdy.

Zarówno w poniedziałek 23 grudnia, 
jak i we wtorek 24 grudnia (Wigilia) 
obowiązywać będą rozkłady sobotnie. W 
pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Na-
rodzenia (25 i 26 grudnia) pojedziemy 
według rozkładów niedzielnych. Z kolei 
w piątek tuż po świętach (27 grudnia) 

obowiązywać będą rozkłady sobotnie – 
podobnie zresztą jak w poniedziałek (30 
stycznia) i w Sylwestra (31 grudnia). W 
Nowy Rok, 1 stycznia autobusy i tram-
waje pojadą według rozkładów nie-
dzielnych.

Co istotne nocna komunikacja au-
tobusowa będzie kursowała z 22 na 
23 grudnia; z 23 na 24 grudnia; z 24 
na 25 grudnia; z 25 na 26 grudnia; z 
26 na 27 grudnia; z 29 na 30 grudnia; 
z 30 na 31 grudnia; z 31 grudnia na  

1 stycznia 2020r. 
Przy tej okazji Miejski Zarząd Dróg i 

Transportu w Częstochowie informuje, 
że 24 grudnia można się zgłaszać ze 
wszelkimi sprawami urzędowymi w go-
dzinach 7:30 – 13:30. Natomiast z uwagi 
na zewnętrzne procedury bankowe i in-
formatyczne 31 grudnia wspomniana 
obsługa będzie możliwa w godzinach 
7:30 – 12:00, a obsługa kasowa w go-
dzinach 7:30 – 10:00.

Katarzyna Gwara

W ręce częstochowskich straż-
ników miejskich wpadł obcokra- 
jowiec, który wsiadł za kierownicę 
pod wpływem alkoholu. Na tym  
nie koniec jego wybryków. Męż-
czyzna... jechał po chodniku.

Do zdarzenia doszło przy al. NMP. 
Strażnicy miejscy, którzy patrolowali 
ścisłe centrum Częstochowy zauważyli 
pojazd jadący po chodniku. 

- Kierowca przejechał ok. 100 metrów 
i zatrzymał się. Strażnicy miejscy podjęli 
natychmiast interwencję – mówi Artur 
Kucharski ze straży miejskiej w Często-
chowie.  Od kierowcy wyczuwalna była 
silna woń alkoholu. Na miejsce zgodnie 
z procedurą zostali wezwani policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego KMP. 
Sprawę do dalszej realizacji przejęli po-
licjanci z WRD KMP. 
 Katarzyna Gwara

Komunikacja miejska
Zmiany w okresie świąteczno-noworocznym

zdj. KPP Myszków
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

 SKUP  SPRZEDAŻ 
 ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
 Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
 Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

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

 SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka  
+ komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

 SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

 SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

 SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

 SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

 SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

 SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

 SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

 SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

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

 SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

 SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM
MATRYMONIALNE

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE  PRZYJMĘ stare telefony 

komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES  
 brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

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

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód, motoro-
wer  z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

 PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

 WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

 ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

 PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

 SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

 SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

 SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

 SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

 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 M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

 WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

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

  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

ZGUBIONO
Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

USŁUGI

USŁUGI
 POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

 FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA          – NIERUCHOMOŚCI             – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ           – MATRYMONIALNE         –  INNE      – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)



Mistrzostwa Częstochowy

Zawodnicy z TZN-u najlepsi w piłkę ręczną
Jedenaście drużyn wzięło udział w Mistrzostwach Częstochowy 

w piłce ręcznej chłopców. Tytułu mistrzowskiego bronili zawod-
nicy z Technicznych Zakładów Naukowych. 

Drużyny, które zgłosiły się do udziału w rywalizacji, zostały podzielone 
na trzy grupy eliminacyjne grając systemem każdy z każdym. Zdobywcy 
pierwszych miejsc oraz najlepszy zespół z drugich miejsc awansowali do  
finału A grając o miejsca I –IV (systemem każdy z każdym). Pozostałe ze-
społy rozegrały finał B o miejsca V – VIII. W rywalizacji wzięli udział zawod-
nicy z rocznika 2000 i młodsi. Większość meczów odbyło się w hali Polonia 
oraz w halach sportowych „Sienkiewicza” i „Norwida”.                       

Tytułu mistrzowskiego bronili chłopcy  z Technicznych Zakładów Na-
ukowych. Udało się! Uczniowie tej szkoły ponownie mogą pochwalić się, 
że w piłce ręcznej nie mają sobie równych. Podczas rozgrywek nie ponieśli 
żadnej porazki. - Wszystkie mecze stały na bardzo wysokim poziomie. Z roku 
na rok spotkania przyciągają większe rzesze kibiców. Są wśród nich oczywi-
ście koleżanki i koledzy zawodników biorących udział w rywalizacj – infor-
muje Szkolny Związek Sportowy. Na meczach finałowych obecny był nawet 
zastępca dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
- Wojciech Dostal, który bardzo często wspiera swoje uczennice i uczniów, 
również w innych zawodach. - To z pewnością pozytywnie wpływa na zaan-
gażowanie zawodników – podkreślają przedstawiciele SZS.

Zawodnicy TZN –u będą reprezentować nasze miasto w dalszych zawo-
dach rejonowych czy eliminacjach wojewódzkich. 

Organizatorami rozgrywek w naszym mieście były Szkolny Związek 
Sportowy oraz szkoły na terenie, których odbyły się te zawody.

PIĄTEK-NIEDZIELA 20-22 GRUDNIA 2019 27.SPORT SZKOLNY

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „BTG”
Częstochowa, ul. Drzewna 48

E-mail: redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Telefon „Interwencje – sprawy trudne” – 792 620 051

Telefon Redakcja – 533 302 888

Telefon Biuro Ogłoszeń – 533 333 049

GRUPA I 
1.T Z N
2.IX LO Norwida
3.Ekonomik
4.Żeromski

GRUPA II 
1. III LO Biegańskiego
2. Samochodówka
3. VII LO Kopernik 

GRUPA III 
1. Kochanowski
2. Sienkiewicz   
3. Traugutt   
4. ZS Prusa

TABELA KOŃCOWA ELIMINACJI
GRUPA  I

 Miejsce Szkoła Pkty Bramki
I  T Z N 6 49 : 37
II  ZS Ekonomicznych 4 35 : 34
III IX LO Norwida 2 36 : 42
IV  ZS Żeromskiego 0 40 : 47

  GRUPA  II
I III LO Biegańskiego 4 31 : 9
II VII LO Kopernika 2 32 : 19
III ZS Sam-Budowlanych 0 10 : 45

GRUPA III
I IV LO Sienkiewicza 6 61 : 39
II ZS Kochanowskiego 4 61 : 31
III II LO Traugutta 2 30 : 47
IV ZS Prusa 0 32 : 57

TABELA KOŃCOWA FINAŁU A
Miejsce Szkoła Pkty

I Techniczne Zakłady Naukowe 6
II III LO im.Wł.Biegańskiego 4
III IV LO im.H.Sienkiewicza 2
IV VII LO im.M.Kopernika 0

FINAŁ B
I ZS Ekonomicznych 6
II ZS Kochanowskiego 4
III IX LO Norwida 2
IV II LO im.R.Traugutta 2         

 

Drużyna Technicznych Zakładów Naukowych wystąpiła w składzie: Drapacz 
Marcel, Foltyn Dawid, Gałązka Marcin, Grzesiak Jakub, Janasik Filip, Jasiński 
Damian, Kałuża Bartek, Kowalik Michał, Łapajski Kacper, Minkowski Jakub, 
Orawiec Daniel, Szyjka Adam, Szymczyk Damian, Ściebura Szymon, Urbańczyk 
Bartosz, Wawrzyniak Maciej, Witczyk Grzegorz. Nauczyciel – Henryk Zienkiewicz                                                                                                                           
Drużyna III LO im. Biegańskiego wystąpiła w składzie:  Bąk Filip, Frankowski 
Eryk, Gorczyczyński Adam, Grzywacz Kacper, Hacaś Michał, Janelt Eryk, Kardas 
Maciej, Kempa Mikołaj, Kubica Łukasz, Lal Rafał, Mróz Antoni, Przygodzki 
Marcel, Smykalski Tomasz, Weber Jakub, Wers Jakub, Kozderewicz Kacper.                                                                                                                                          
Nauczyciel – Piotr Kowalczyk
Drużyna IV LO im.H.Sienkiewicza wystąpiła w składzie: Barański Mateusz, Bielak 
Jakub, Boral Dominik, Gorgoń Tomasz, Karoń Piotr, Kopecki Mateusz, Kowalik 
Norbert, Kryst Mateusz, Lasoń Filip, Łyko Kacper, Marszałek Mikołaj, Mucha 
Radek, Ordowski Kornel, Rybaniec Antek, Staroszczyk Antek, Tkaczyński Wojciech, 
Tomasik Kacper, Wójcik Paweł, Załęcki Jakub. Nauczyciel – Jacek Lis 

zdj. TZN

zdj. Biegański

zdj. IV LO im. A. Sienkiewicza
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Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 16 otrzymuje pan MARCIN SAWICKI, natomiast za rozwiązanie krzyżówki nr 17  
- pan WOJCIECH GLICE. Zapraszamy po odbiór nagród do redakcji Życia Częstochowy ( Al. NMP 51, brama, I piętro) wraz z aktualnym numerem naszej gazety.

Rozwiąż krzyżówkę świąteczną i wygraj
bilet na spektakl „Czarno to widzę”.

Rozwiązanie krzyżówki wyślij na adres email:
konkursy@zycieczestochowy.pl

do dnia 10.01.2020r.

WESOŁYCH ŚWIĄT
OD CAŁEJ REDAKCJI!
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Trener Jacek Magiera

„Dziś pracujecie na to, 
kim będziecie za 10 lat”

Para-Badminton

Natalia Grzyb z dwoma złotymi 
medalami

PKO Ekstraklasa

Raków vs. Lechia Gdańsk

I liga 

Częstochowianka 
pokonała PWSZ Tarnów

Włókniarz Częstochowa

Znane są już plany sparingowe

W minioną środę 18 grudnia Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego „Nobilito” wraz 
z klubem Skra Częstochowa przygoto-
wała dla swoich uczniów niezwykłą 
niespodziankę – spotkanie z trenerem 
Jackiem Magierą. 

Uczniowie „Nobilito” mieli możliwość wysłu-
chać wywodzącego się z Częstochowy szkole-
niowca reprezentacji U-20. -Dziś pracujecie na 
to, kim będziecie za 10 lat. Dziś wielu będzie 
was pytać po co to robicie. Jak wam się uda, za-
pytają: jak to zrobiłeś? – mówił trener w czasie 
spotkania. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli film, 
na którym kilkadziesiąt tysięcy kibiców głośno 
dopingowało swoją drużynę. Szkoleniowiec 
Jacek Magiera chciał uświadomić młodym spor-
towcom, że aby zagrać na takim stadionie, dla 
tak wiernej publiczności, należy ciężko pra-
cować i być konsekwentnym. Porównał drogę 
do sukcesu do świateł na skrzyżowaniu. – Będą 
pojawiały się zielone kiedy będziecie przeć do 
przodu, będą pomarańczowe, które będą was 
wyhamowywać i czerwone, kiedy trzeba się 
zatrzymać i pomyśleć co dalej – przekonywał 
trener, przywołując następnie przebieg swojej 
kariery. Jacek Magiera mając 16 lat wziął udział 
w mistrzostwach Europy w Turcji. Tam wraz z 
drużyną zdobył złoty medal. W wieku 18 lat był 
piłkarzem Rakowa, który wtedy grał w ekstra-

klasie. -Wtedy mogło się wydawać, że przyszło 
to łatwo, że będę to zdobywał co roku. To było 
zielone światło. Taki medal doceniłem dopiero 
po 10 latach. Młody człowiek myśli, że wszystko 
przychodzi łatwo. Potem przydarzyła się kon-
tuzja, zapala się czerwona lampka i pytanie co 
wtedy zrobisz? To jest najważniejszy czas dla 
sportowca, podczas trudności. Jeśli wtedy bę-
dziesz wiedział czego chcesz, sukces będzie 
dalej możliwy. To jest czas na rozwój w innych 
obszarach jak nauka, języki obce czy odpo-
wiednia dieta – stwierdził szkoleniowiec kadry 
U-20. Przepisem na sukces Jacka Magiery są ma-
rzenia, świadomość, pasja, talent, determinacja 
w działaniu i wiara. Zdaniem trenera, sukces 
można odnieść bez względu na to, z jakiej miej-
scowości się pochodzi. Najważniejsze jest to, 
jak się pracuje i jak mocno jest się zdetermi-
nowanym, aby dążyć do celu. -Życzę każdemu 
z was abyście zagrali kiedyś na Stadionie Na-
rodowym. Być może uda się to jednemu, może 
dwóm a może trzem z was, bo spektakularny 
sukces osiągają najbardziej zdeterminowane 
jednostki – kończył tymi słowami swoje wystą-
pienie Jacek Magiera.

Uczniowie mieli szansę zadawać pytania, 
zrobić sobie zdjęcie z trenerem reprezentacji i 
otrzymać pocztówkę z autografem. Wizyta Jacka 
Magiery w SMS „Nobilito” cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. 

Na początku grudnia Natalia Grzyb, 
która jest zawodniczką klubu LUKS „Je-
dynka” Częstochowa/ABRM Poczesna 
wywalczyła dwa złote medale w 3 Na-
tions Para-Badminton Tournament w 
Wiedniu. 

Natalia jest byłą uczennicą Szkoły Podsta-

wowej w Poczesnej. Obecnie uczęszcza do 
ZS im. B. Prusa w Częstochowie. W austriac-
kiej stolicy w singlu wygrała wszystkie swoje 
mecze bez straty seta. Podobnie było w grze 
podwójnej gdzie w parze z Julią Bolibrzuch z 
MMKS Kędzierzyn Koźle nie miały sobie rów-
nych. -To był nasz ostatni start w tym roku. Po-
mimo problemów zdrowotnych udało się nam 
wygrać te zawody. Forma Natalii ciągle rośnie, 
a jeszcze czeka nas przesiadka na wózek spor-
towy, na który zbierane są fundusze. Chcących 
wesprzeć prosimy o kontakt mailowy na  pa-
welwisniewskigp@gmail.com – prosi trener 
Natalii i prezes LUKS „Jedynka” Częstochowa/
ABRM Poczesna -Jesteśmy pewni, że wózek 
ten spowoduje osiąganie lepszych wyników. 
W imieniu Natalii i rodziców dziękujemy – do-
daje. Klub zaprasza osoby niepełnosprawne 
- nie tylko na wózkach, ale również z niepeł-
nosprawnościami kończyn dolnych do sekcji 
para-badmintona na zajęcia skierowane dla 
tych osób. 

Piłkarze Rakowa na zakończenie 
rozgrywek w 2019 roku zmierzą się na 
Stadionie Energa Gdańsk z drużyną 
Lechii. Spotkanie rozpocznie się 21 
grudnia o godz. 15:00. 

Lechia Gdańsk obecnie znajduje się na 
7 miejscu w tabeli klasyfikacji generalnej 
z ilością 30 punktów. „Czerwono-Niebiescy” 
natomiast mają o pięć punktów mniej i zaj-
mują 11 pozycję. Wiadomo już, że spotkanie 
20. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Raków 
Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Le-

chią Gdańsk, poprowadzi Piotr Lasyk z By-
tomia. Na liniach ma mu pomagać Krzysztof 
Myrmus i Michał Sobczak. Z kolei sędzią 
VAR będzie Paweł Raczkowski, któremu 
asystować będzie Michał Obukowicz. Rolę 
sędziego technicznego pełnić będzie Seba-
stian Jarzębak.  W spotkaniu tym nie zagrają 
zawieszeni za nadmiar żółtych kartek Igor 
Sapała, Petr Schwarz i Jarosław Jach. Po-
przednie starcie w ramach 19. kolejki PKO 
Ekstraklasy było dla Rakowa zwycięskie – 
podopieczni szkoleniowca Marka Papszuna 
pokonali Górnik Zabrze 2:1. 

Ostatni mecz w tym roku kalenda-
rzowym w środę 18 grudnia siatkarki 
Galerii Jurajskiej wygrały 3:0, poko-
nując PWSZ Tarnów. MVP meczu 
została Emilia Oktaba. 

Na kolejne zmagania Częstochowianki 
będziemy musieli trochę poczekać. Naj-
bliższe spotkanie zaplanowane zostało 1 

stycznia 2020 roku. Wtedy podopieczne 
Andrzeja Stelmacha zmierzą się z ekipą 7R 
Solna Wieliczka. W poprzednim spotkaniu 
Częstochowianki uległy liderowi – Joker 
Świecie 3:1. Jak przekonuje drużyna - łatwo 
skóry nie oddała. Była walka, dobra gra i 
piękne wymiany. Na kolejne sukcesy Galerii 
Jurajskiej Częstochowianki czekamy z nie-
cierpliwością. 

Trener  forBET Włókniarza Często-
chowa Marek Cieślak poinformował o 
planach sparingowych na nadchodzący 
sezon 2020. Wiemy z kim stoczymy naj-
bliższe pojedynki.

-21 i 22 marca naszym rywalem będzie 
drużyna beniaminka PGE Ekstraligi  KS ROW 
Rybnik. Tydzień później spotkamy się z tego-
rocznym drużynowym mistrzem Polski FOGO 
Unią Leszno. O tym, w którym z podanych ter-

minów wystąpimy w roli gospodarza będziemy 
Państwa informować na bieżąco – czytamy w 
komunikacie klubu. Przypomnijmy, że znany 
jest już termin inauguracji sezonu. Odbędzie 
się ona w piątek 3 kwietnia. Włókniarz rozegra 
wtedy mecz z zespołem MRGARDEN GKM Gru-
dziądz. Natomiast w ramach 2. kolejki, która 
odbędzie się w niedzielę wielkanocną, „Biało-
-Zielonych” czeka mecz wyjazdowy do Zielonej 
Góry. 

Futsal Cup

Za nami piąta edycja 
turnieju

Drużyna Urzędu Miasta wygrała piątą 
edycję turnieju piłki nożnej halowej jed-
nostek miejskich. „Futsal Cup” 
organizowane było w Częstochowie po raz 
piąty.

Do rywalizacji o tytuł najlepszej dru-
żyny stanęło 6 drużyn. Reprezentowały 
one Częstochowskie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne w Sobuczynie Sp. z o.o., Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu (przy wsparciu Miejskiego 
Szpitala Zespolonego), Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Często-
chowskiego SA (spółka związku komunal-
nego gmin z siedzibą w Częstochowie), Straż 
Miejską oraz Urząd Miasta Częstochowy (ze 
wsparciem dwóch radnych Młodzieżowej 
Rady Miasta). W rozgrywkach obowiązywał 
system „każdy z każdym”. Największą ilość 
punktów w  tej formule zdobyła drużyna 
Urzędu Miasta. Na swoim koncie ekipa ta 

zanotowała cztery zwycięstwa i jeden remis. 
Zespół „Wodociągów” również nie poniósł 
ani jednej porażki, ale miał na swoim koncie 
o jeden remis więcej. Jak zapewniają orga-
nizatorzy, w trakcie turnieju nie zabrakło 
ambitnej i zaciętej walki, ale – co ważne 
– obyło się bez poważniejszych kontuzji. 
Uczestnicy sportowych zmagań mogli liczyć 
na pamiątkowe puchary oraz pamiątkowe 
zdjęcia. Urzędowa drużyna wywalczyła zwy-
cięstwo w turnieju w składzie: Kamil Baran 
(Wydział Windykacji Należności), Marek 
Czerwiński (dyrektor generalny UM), Alan 
Homa (Młodzieżowa Rada Miasta), Maciej 
Kaźmierczak (Wydział Kontroli), Mariusz 
Ludynia (Wydział Nadzoru i Administracji - 
kapitan drużyny), Jakub Sikora (przew. Mło-
dzieżowej Rady Miasta), Kamil Skubiszewski 
(Kancelaria Prezydenta), Włodzimierz Tutaj 
(rzecznik prasowy UM). Organizatorem im-
prezy w hali Polonia był Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

zdj. UM Częstochowa

zdj. LUKS Jedynka

Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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