
Lekarze pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej 
Maryi Panny uratowali rękę pana Wiesława, odciętą przez piłę tarczową. Medycy 
podjęli się bardzo skomplikowanej operacji, mimo że rokowania nie były najlepsze. 
-  Do szpitala zostałem przyjęty z adnotacją mówiącą o całkowitej amputacji ręki. 
Lekarze z Parkitki dokonali więc cudu. Jestem im niesamowicie wdzięczny – wspo-
mina pacjent.

  Dokończenie ze str. 3

1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. 
„mały ZUS plus”. To rozwiązanie dla tych firm, których przychód z poprzedniego 
roku nie przekroczył 120 tys. zł. Dzięki temu z ulgi może skorzystać więcej osób 
prowadzących działalność gospodarczą niż dotychczas. Od lutego zmieni się nie 
tylko limit przychodu, ale też sposób obliczenia składki. 

  Dokończenie ze str.  4

Za kratami

„Mokre pokoje” w więzieniu
Osadzeni mogą spotkać się 

ze swoimi partnerami i upra-
wiać seks w specjalnej sali w 
tak zwanym „mokrym pokoju”. 
Pokoje takie są w częstochow-
skim areszcie i w Oddziale 
Zewnętrznym w Wąsoszu 
Górnym.

- Widzenia bez dozoru funk-
cjonariusza w pomieszczeniach 
więziennych to obok przepustki 
jedna z najwyższych gratyfikacji 
udzielanych przez dyrektora jed-
nostki penitencjarnej skazanemu, 
wyróżniającemu się dobrym za-
chowaniem w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności – 
tłumaczy kpt. Magdalena Janik, 
rzecznik prasowy aresztu w Czę-
stochowie.

Spotkania intymne, które 
więźniowie odbywają ze swoimi 
partnerkami w salach, w slangu 
więziennym nazywane są „mo-
krymi pokojami” lub „celami mi-
łości”.

- Kontakty z bliskimi umacniają 
więzi emocjonalne, uczuciowe i 
sprzyjają procesowi resocjalizacji 
więźniów i społecznej readaptacji. 
Widzenia bezdozorowe mogą 
mieć charakter zarówno rodzinny 

(z żoną, dziećmi) jak i intymny (z 
partnerem lub partnerką). Taką 
możliwość daje art. 138 §1 pkt. 3 

kkw.: zezwolenie na widzenie w 
oddzielnym pomieszczeniu, bez 
osoby dozorującej. Z tego widzenia 

mogą skorzystać skazani pozosta-
jący w związku małżeńskim lub 
konkubinacie - mówi dalej kpt. 

Janik. 
Aby otrzymać zgodę na wi-

dzenie bezdozorowe musi zostać 
spełniony szereg warunków, które 
szczegółowo określają przepisy. 
Oprócz nienagannego zachowania 
osadzonego podczas odbywania 
kary niezbędna jest „sprzyjająca” 
opinia kuratora i psychologa wię-
ziennego, wywiad środowiskowy 
oraz szereg pomniejszych wa-
runków, które muszą spełnić obie 
strony (zarówno osadzony jak i 
osoba przychodząca na widzenie).

Zazwyczaj pokoje do widzeń 
bezdozorowych są wyposażone 
w łóżko lub rozkładaną kanapę, 
szafkę na pościel, stolik, krzesła, 
czajnik i szklanki, czasem są to po 
prostu wydzielone pomieszczenia 
ze stołem i krzesłami gdzie od-
bywają się widzenia bez dozoru 
funkcjonariusza. W częstochow-
skim areszcie jest jeden taki pokój 
podobnie jak i w Wąsoszu Górnym.

– Rzadko udzielamy takich na-
gród, korzystanie z tego pokoju 
jest sporadyczne – mówią funkcjo-
nariusze z Wąsosza Górnego.

bea
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- Zgodnie z przeprowadzonymi przez częstochowski MZDiT pomiarami na ul. Go-
ścinnej, po udrożnieniu autostradowej obwodnicy miasta natężenie ruchu w ciągu 
DW 908 spadło z ok. 17 tys. pojazdów na dobę, które zanotowaliśmy na początku 
września do ok. 12 tys. pojazdów na początku stycznia – informuje Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZDiT. Oba porównywane pomiary dobowe robiono na początku 
tygodnia. Przy tej okazji przypominamy, że jak na razie na autostradowej obwod-
nicy Częstochowy otwarto dwa z czterech docelowych węzłów. 

  Dokończenie ze str. 20

Dzięki zaoszczędzonym środkom z ubiegłorocznego budżetu, Miejski 
Zarząd Dróg i Transportu rozpoczął dodatkowe remonty drogowe. 
Dzięki temu kilkanaście częstochowskich ulic na terenie całego miasta 
zyska nową nawierzchnię.

  Dokończenie ze str.  19

Po oddaniu A1

Ruch w mieście  
nieco się zmniejszył

Parkitka

Uratowali odciętą rękę

Od lutego 

Więcej firm skorzysta  
z niższych składek

 zdj. archiwum

JUŻ W TĄ SOBOTĘ!

25 stycznia 
w C.H. Auchan Poczesna

Dobra wiadomość

Dodatkowe pieniądze  
na remonty
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Został aresztowany

Ksiądz 
wykorzystał 

młodą kobietę?

Częstochowa

Proces byłego wójta 
utajniony

Parkitka

Uratowali odciętą rękę

Akcja w Galerii Jurajskiej

31-letni 
częstochowianin 
potrzebuje dawcy 

szpiku
38-letni ksiądz z diecezji gliwickiej 

trafił do aresztu na trzy miesiące. Du-
chownego na polecenie częstochowskiej 
prokuratury zatrzymała policja. Andrze-
jowi N. zarzucono przestępstwa 
seksualne oraz gwałt.

Od kilku miesięcy Prokuratura Rejonowa Czę-
stochowa - Północ prowadzi śledztwo w sprawie 
zboczonego księdza z diecezji gliwickiej. W lipcu 
2019 roku zawiadomienie o podejrzeniach 
wobec duchownego złożyła gliwicka kuria.

Andrzej N. do końca sierpnia 2019 r. był 
wikarym w Tarnowskich Górach, po ujaw-
nieniu afery seksualnej został przeniesiony 
do Zabrza, ale przebywał w jednej  z parafii 
w Gliwicach.

- Duchowny został aresztowany na trzy 
miesiące. Nie przyznał się do winy, złożył wy-
jaśnienia - mówi Piotr Wróblewski, rzecznik pra-
sowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Duchownemu postawiono zarzut dopro-
wadzenia do obcowania płciowego wykorzy-
stując stan bezradności psychicznej młodej 
kobiety oraz zarzut gwałtu. Do zdarzeń tych 
miało dochodzić w latach 2013-2019 w wielu 
miejscach woj. śląskiego. Ksiądz miał wy-
korzystać seksualnie obciążoną psychicznie 
młodą kobietę, która miała niełatwą sytuację 
życiową. 

 bea

W częstochowskim są-
dzie nie rozpoczął się 
proces przeciwko byłemu 
wójtowi gminy Panki Bog-
danowi P. Prokuratura 
zarzuca mu składanie fał-
szywych zeznań. Chodzi o 
głośną sprawę z 2016 roku, 
kiedy do sieci trafiły filmiki 
przedstawiające P. lub 
osobę bardzo do niego po-
dobną m.in. masturbującą 
się przed kamerą. Były wójt 
twierdził, że nagrania zo-
stały sfałszowane.

Proces byłego wójta Panek 
miał rozpocząć się 21 stycznia. 
Jednak nie rozpoczął się. - Sąd 
wyłączył jawność rozpraw - 
mówi Piotr Wróblewski, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie.

Sprawa wójta, która zakoń-
czyła jego samorządowa ka-
rierę zaczęła się od filmiku z 
obscenicznym zachowaniem P. 
Filmik trafił do sieci we wrze-
śniu 2016 roku. W gminie za-
wrzało. Bogdan P. napisał wtedy 
na Facebooku: „(…) otrzymałem 
przez portal społecznościowy 
wiadomość od osoby, która na 

tymże portalu była zarejestro-
wana pod nazwą profilu An-
tonina Johnson. Z wiadomości 
dowiedziałem się, że pani An-
tonina Johnson jest w posia-
daniu filmu z moim udziałem, 
na którym widać jakobym rze-
komo masturbował się przed 
8- letnią dziewczynką. Począt-
kowo myślałem, że to jakiś 
obrzydliwy żart i zbagatelizo-
wałem sprawę, lecz po chwili 
nadeszła kolejna wiadomość 
o treści: „płacisz za to 100 000 
zł albo wkrótce umrzesz!”(...) 
szantażysta/-ka przesłał mi film, 
na którym była moja zniekształ-
cona twarz oraz jakaś sylwetka 
męska przedstawiona w dwu-
znacznej sytuacji”. Wójt złożył 
na policję doniesienie: jedno o 
nielegalnym utrwalaniu i rozpo-
wszechnianiu filmów bez zgody 
i wiedzy osoby zainteresowanej, 
drugie w sprawie szantażu.

Bogdan P. twierdził, że na 
filmiku w sytuacji intymnej 
znajduje się osoba do niego 
podobna. Śledztwo wykazało, że 
złożył nieprawdziwe zeznania 
jako świadek w prokuraturze za 
co grozi mu do 8 lat więzienia. 

 bea

 Dokończenie ze str.  1
To był jeden z ostatnich wrześnio-

wych dni. Pan Wiesław – o ironio 
– edukuje innych w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Do jego 
obowiązków należy również spraw-
dzanie stanu maszyn znajdujących 
się w różnych zakładach. Był akurat 
na kontroli w jednej z firm w Bla-
chowni. - Sprawdzałem akurat piłę 
tarczową i wtedy doszło do wypadku. 
Urządzenie wciągnęło mi lewą rękę, 
a ostrze ją odcięło. Natychmiast stra-
ciłem kontakt z rzeczywistością. Nie 
wiem, co się wokół mnie działo. Nie 
wiem, jak doszło do wypadku. Być 
może zgubiła mnie rutyna? - zasta-
nawia się. Świadkowie zdarzenia na-
tychmiast wezwali pogotowie. - Już 
w karetce dotarło do mnie, że mogę 
stracić praktycznie całą rękę. Ratow-

nicy stwierdzili, że nawet, jeśli ktoś 
podejmie się operacji to prawdopo-
dobnie nie w Częstochowie - dodaje. 

Pan Wiesław trafił do Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w 
Częstochowie, gdzie zabezpieczono 
ranę i uciętą rękę. - Do szpitala zo-
stałem przyjęty z adnotacją mó-
wiącą o całkowitej amputacji ręki 
– wspomina. Pan Wiesław pogodził 
się z faktem, że straci rękę. Decyzja 
lekarzy była jednak inna. Pięciu me-
dyków pod przewodnictwem dok-
tora Bartłomieja Bednarka, ortopedy 
i traumatologa, podjęło się operacji. 
Stanęli przed ogromnym wyzwaniem 
- musieli precyzyjnie połączyć żyły, 
ścięgna, naczynia, nerwy, kości. Ope-
racja wymagała olbrzymiej precyzji i 
skupienia całego zespołu. - Uraz prze-
dramienia był bardzo rozległy. Uszko-

dzone były między innymi tkanki 
miękkie, do tego doszło otwarte zła-
manie kości – mówi doktor Bartłomiej 
Bednarek. - Udało się jednak zebrać 
zespół, który dokonał rekonstrukcji 
naczyń, ścięgien i kości. Pacjent prze-
szedł dwie operacje. Pierwsza trwała 
ponad trzy godziny. Zastosowaliśmy 
podczas niej stabilizację zewnętrzną, 
która pozwoliła na czasowe ze-
spolenie ręki i wygojenie tkanek 
miękkich. Po pięciu tygodniach prze-
prowadziliśmy reoperację, czyli za-
mianę na zespolenie wewnętrzne. W 
operacji uczestniczyli również chi-
rurdzy naczyniowi, którzy zespolili 
uszkodzoną tętnicę promieniową. 
Aktualnie pacjent jest w trakcie re-
habilitacji. Oczywiście jest przed 
nim długa droga do odzyskania 
pełnej sprawności, którą osiąga 
się żmudnymi ćwiczeniami. Jednak 
wszystko idzie w dobrym kierunku. 
Na ten uraz, którego doznał pacjent, 
efekt jest bardzo zadowalający  – 
podkreśla doktor Bednarek. - Nie do-
konaliśmy niczego nadzwyczajnego. 
Po prostu wykonaliśmy swoją pracę 
– dodaje skromnie. 

Pan Wiesław nie ukrywa, że jego 
zdaniem lekarze z Parkitki doko-
nali dzieła na skalę ogólnopolską. 
- Doktor Bartłomiej Bednarek pod 
przewodnictwem, którego odbywała 
się operacja, dokonał cudu. Jestem 
przekonany, że gdyby taki zabieg 
był przeprowadzony w którejś ze 
śląskich klinik, mówiono by o nim w 
całym kraju. Nie mamy świadomości, 
że w częstochowskich szpitalach 
również pracują w nich świetni spe-
cjaliści. Niewiele brakowało, żebym 
nie miał tej ręki. Teraz mam normalne 
czucie, mogę nią normalnie poruszać. 
Jestem niesamowicie wdzięczny 
wszystkim lekarzom. Należą im się 
ogromne słowa uznania. To, czego 
dokonali to prawdziwy majstersztyk 
– podsumowuje pan Wiesław.

  Katarzyna Gwara

31-letni Sebastian z Często-
chowy choruje na ostrą 
białaczkę szpikową. Szansą na 
wyzdrowienie jest przeszczep 
szpiku. Jest tylko jeden pro-
blem – brakuje dawcy. Być może 
uda się go znaleźć podczas 
akcji, którą Galeria Jurajska or-
ganizuje razem z DKMS. 

Szukanie zgodnego dawcy, od 
którego można przeszczepić szpik, 
to jak poszukiwanie igły w stogu 
siana. Często to najbliższy członek 
rodziny może być dawcą. Jednak 
nie zawsze ma się tyle szczęścia i 
konieczne są poszukiwania osoby, 
która uratuje życie chorego.

Z taką trudną sytuacją zmaga się 
ostatnio 31-letni Sebastian z Czę-
stochowy. Mężczyzna od sierpnia 
ubiegłego roku żyje z rozpozna-
niem, które brzmi jak wyrok - ostra 
białaczka szpikowa. Co ciekawe, nic 
nie zapowiadało takiej diagnozy.

Choroba zaczęła się niewinnie. 
Najpierw pojawiły się dwie afty, 
które później zniknęły. Potem trzy 
kolejne. Potem już następne. Za-
niepokojony Sebastian wybrał się 
do lekarza. Lekarze zlecili badania 
krwi. Te nie pozostawiły już wątpli-
wości. Kolejne testy tylko potwier-
dziły podejrzenia.

W Klinice Hematologicznej we 
Wrocławiu Sebastian usłyszał dia-
gnozę – ostra białaczka szpikowa.   
Po niej przyszła pierwsza chemia 
i komplikacje. Badania wykazały 
bowiem obciążenie genetyczne. W 
tej sytuacji jedynym rozwiązaniem 
jest przeszczepienie szpiku.

- Sebastian to pełen pasji, młody 
mężczyzna, tata 3-letniego Ga-
brysia, mąż cudownej Olgi, który 
dzielnie walczy z chorobą, mimo że 

ta przewróciła jego życie do góry 
nogami. Nadzieją jest przeszcze-
pienie szpiku. Tylko w ten sposób 
lekarze są w stanie mu pomóc. 
Sebastian się nie poddaje, chce 
wrócić do zdrowia - mówi Marcin 
Wybraniec, koordynator ds. rekru-
tacji dawców DKMS.

W poszukiwaniu dawcy ma 
pomóc akcja jaką 25 i 26 stycznia 
DKMS organizuje wspólnie z Ga-
lerią Jurajską. Przychodząc do cen-
trum handlowego będzie można 
dowiedzieć się, jak zostać dawcą. 
Co więcej, będzie można zareje-
strować się w bazie.

Sama rejestracja jest prosta i 
całkowicie bezbolesna. Oprócz wy-
pełnienia dokumentów, wystarczy 
tylko pobrać wymaz z jamy ustnej 
specjalnym patyczkiem. I tyle. - 
Trwa to 5 minut, a może uratować 
życie Sebastiana, ale także tysięcy 
innych osób, które oczekują na 
zgodnego dawcę - mówi Marek Wy-
braniec.

Także Violetta Dziubin- Łusz-
czyk, dyrektor marketingu Galerii 
Jurajskiej namawia do udziału w 
akcji. - To kolejny nasz apel o taką 
pomoc. Przy okazji ostatniej akcji 
baza wzbogaciła się o ponad 400 
potencjalnych dawców. Liczymy, że 
i tym razem częstochowianie od-
powiedzą na wezwanie i pomogą 
Sebastianowi. Stawką jest tutaj 
ludzkie życie - mówi.

Stoiska DKMS w Galerii Juraj-
skiej będzie można znaleźć przy sa-
lonach Empik i Zara. Czynne będą 
w godzinach otwarcia centrum 
handlowego.

oprac. Katarzyna Gwara
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 zdj. Klub Seniora AZS

 Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Wystawa akwarystyczna

Ryby i nie 
tylko... 

Klub AZS

Spotkanie opłatkowe 
seniorów

Zwiększona czujność

Pierwszy stopień  
alarmowy w całym kraju

Od lutego 

Więcej firm skorzysta z niższych składek

Tradycyjnie, jak w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca, w 
VI Liceum Ogólnokształcącym 
im. J. Dąbrowskiego w Często-
chowie (ul. Łukasińskiego 40) 
odbędzie się wystawa akwary-
styczna. Poza rybami 
odwiedzający będą mieli okazję 
zobaczyć ptaki egzotyczne oraz 
rośliny akwariowe.  Wstęp na 
wystawę jest wolny. 

 
Podczas wystawy można za-

mienić, oddać, przyjąć najróżniejsze 
gatunki ryb. Zazwyczaj wystawiane 
są te najbardziej popularne, które 
bezproblemowo się rozmnażają. Za-
wsze jest dużo mieczyków, molinezji, 
gupików, kirysów, zbrojników niebie-
skich, skalarów oraz welonek. Oczy-
wiście nie brakuje także gatunków 
bardzo wymagających. Zarówno 
amatorzy, jak i prawdziwi miłośnicy 
znajdą coś dla siebie, coś co chętnie 
zobaczą w swoim prywatnym, pod-
wodnym świecie. Hodowcy oferują 
także pokarmy, sprzęty renomowa-
nych firm, preparaty pielęgnacyjne 
i lecznicze. Każdy może kupić rów-
nież rośliny akwariowe. Znajdą się 
zarówno te dla początkujących, jak 
i te dla wymagających sympatyków 
podwodnych ogrodów. W czasie 
wystaw akwaryści wymieniają się 
wiedzą i doświadczeniem. Zainte-
resowanych tradycyjnie nie brakuje. 
Wystawę systematycznie odwie-
dzają pasjonaci i amatorzy. Dzieci, 
młodzież i starsi. Solo, w parach i 
całymi rodzinami. 

Członkowie Klubu Seniora AZS spotkali się na co-
rocznym spotkaniu opłatkowym. Był czas na 
wspomnienia, ale i doskonała okazja do rozmowy na 
temat zbliżających się obchodów dwóch jubileuszów – 
75-lecia istnienia częstochowskiego AZS i 50-lecia 
istnienia Klubu Seniora.

- Spotkanie odbyło się w życzliwym Klubie Politechniki Często-
chowskiej – mówi Mieczysław Hrehorów, prezes Klubu Seniora 
AZS w Częstochowie, honorowy członek AZS. Wśród przybyłych 
gości znaleźli się biskup Jan Długosz, zastępca prezydenta Ry-
szard Stefaniak, Norbert Szczygioł, rektor Politechniki Często-
chowskiej, Anna Wypych-Gawrońska, rektor UJD oraz oczywiście 
członkowie klubu seniora AZS. Spotkanie poprowadził Wiesław 
Pięta. Nie zabrakło życzeń, dzielenia się opłatkiem i wspólnej wie-
czerzy. Z koncertem kolęd wystąpił zespół wokalny KU AZS Wyż-
szego Seminarium Duchownego. 

Spotkanie było też doskonałą okazją do przedstawienia 
ubiegłorocznych dokonań i rozmowy na temat zbliżających się 
obchodów dwóch jubileuszów – 75-lecia istnienia częstochow-
skiego AZS i 50-lecia istnienia Klubu Seniora. 

Później dokonano – tradycyjnie w nowym roku – przyjęcia do 
Klubu Seniora AZS nowych członków. Nastąpiła ona po przedsta-
wieniu laudacji przez patronów - Tomasza Krywulta i Pawła To-
maszewskiego – patron Wiesław Pięta oraz Tadeusza Zaleskiego 
– patron Jan Szyma i Aleksandra Brdąkałę – patron Maciej Nupa. 

Zasłużeni, przyjęci działacze otrzymali odznaki Seniora AZS 
Częstochowa, które były zaprojektowane przez seniora Ryszarda 
Adamczyka. 

Po wieczerzy i wspólnym kolędowaniu, uczestnikom i organi-
zatorom, podziękował  Mieczysław Hrehorów, prezes Klubu Se-
niora AZS w Częstochowie.

Organizatorami wydarzenia byli Klub Seniora AZS oraz JM 
Rektor Politechniki Częstochowskiej.

W związku z 75. rocznicą wyzwo-
lenia obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau, na terenie 
całego kraju obowiązują pierwsze 
stopnie alarmowe ALFA i ALFA-
-CRP. Ich wprowadzenie nie wiąże 
się z realnym zagrożeniem i sto-
suje się je w przypadku możliwości 
wystąpienia potencjalnego ryzyka, 
którego nie da się przewidzieć. 
Wszelkie niepokojące i nietypowe 
sytuacje oraz zagrożenia powin-
niśmy zgłaszać policji.

Wprowadzenie stopni alarmowych 
obowiązuje od czwartku 23 stycznia, od 
godz. 00.01 do środy 29 stycznia (23.59). 
Na terenie całego kraju (w tym Często-
chowy) obowiązują pierwsze, najniższe 
stopnie ALFA i ALFA-CRP. Wyjątkiem 
jest województwo małopolskie (miejsce 
uroczystości), gdzie obowiązuje stopień 
alarmowy BRAVO.

Wprowadzenie stopni alarmowych ma 
charakter prewencyjny i jest związane z 
uroczystościami upamiętniającymi 75. 
rocznicę wyzwolenia niemieckiego na-
zistowskiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podobne 
środki bezpieczeństwa były podejmo-
wane także przy organizacji w Polsce 
innych wydarzeń międzynarodowych, np. 
ministerialnego spotkania w Warszawie 
dotyczącego budowania bezpieczeństwa 
na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycz-
nego COP24 w Katowicach oraz Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie. 

Co oznacza wprowadzenie stopni 
alarmowych?

Stopień ALFA jest najniższym z czte-
rech stopni alarmowych (w przypadku 
rozszerzenia CRP działania dotyczą 
cyberprzestrzeni). Ich wprowadzenie 
nie wiąże się z realnym zagrożeniem i 
stosuje się je w przypadku możliwości 

wystąpienia potencjalnego ryzyka, któ-
rego nie da się przewidzieć. To przede 
wszystkim sygnał dla służb dbających 
o bezpieczeństwo i całej administracji 
publicznej do zachowania szczególnej 
czujności.

W tym czasie wszyscy powinniśmy 
zwracać szczególną uwagę na wszelkie 
niestandardowe sytuacje i potencjalne 
zagrożenia, na przykład: nietypowo za-
chowujące się osoby, pakunki, torby lub 
plecaki pozostawione bez opieki w miej-
scach publicznych, samochody (szcze-
gólnie transportowe) zaparkowane w 
pobliżu miejsc zgromadzeń. Wszelkie 
niepokojące i nietypowe sytuacje oraz 
zagrożenia powinniśmy zgłaszać policji.

Bezpieczeństwo w czasie obowią-
zywania stopnia uzależnione jest nie 
tylko od działania właściwych służb, ale 
też od przygotowania administratorów 
obiektów użyteczności publicznej, którzy 
zobowiązani są do prowadzenia ich 
wzmożonej kontroli.

Stopień BRAVO wprowadzany jest w 
przypadku zwiększonego i przewidy-
walnego ryzyka zagrożenia terrory-
stycznego, jednak nadal nie oznacza 
to konkretnych powodów do obaw, a 
dotyczy jedynie jeszcze większej czuj-
ności. Oprócz stopni ALFA i BRAVO, 
istnieją również stopnie CHARLIE i 
DELTA. Stosuje się, gdy zagrożenie ata-
kiem terrorystycznym jest realne lub 
gdy taki atak już nastąpił.

W poniedziałek 27 stycznia w Oświę-
cimiu odbędą się obchody 75. rocznicy 
wyzwolenia niemieckiego obozu kon-
centracyjnego Auschwitz-Birkenau. W 
uroczystościach wezmą udział przed-
stawiciele kilkudziesięciu krajów z ca-
łego świata, w tym blisko dwustu byłych 
więźniów.

 Dokończenie ze str. 1

Z „małego ZUS” na dotychcza-
sowych zasadach korzystało około 
170 tysięcy przedsiębiorców. W 
styczniu do ulgi zgłosiło się ponad 
50 tysięcy firm w kraju.  - W woje-
wództwie śląskim w terminie od 
1 do 8 stycznia - do „małego ZUS” 
zgłosiło się ponad 5,3 tys. firm 
– mówi Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego. W oddziale w 
Częstochowie było to 763 (łącznie 
z inspektoratami) - w podziale na 
podległe mu placówki wygląda 
to następująco: w inspektoracie 
Kłobucku – 104, w inspektoracie 
w Lublińcu – 96, w inspektoracie 
w Myszkowie – 77, w częstochow-
skim oddziale – 486. - W związku 
ze zmianami, które wchodzą w 
życie 1 lutego, Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych spodziewa się 
kolejnej fali zgłoszeń do „małego 
ZUS” - mówi Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa śląskiego.

Dotychczas z „małego ZUS” mógł 
skorzystać przedsiębiorca, którego 
ubiegłoroczny przychód nie prze-
kraczał 30-krotności minimalnego 
wynagrodzenia. Na przykład w 
styczniu ulga przysługuje firmom, 
których przychód wyniósł maksy-
malnie 67,5 tys. zł. Ale już niedługo 
ten limit znacząco wzrośnie, bo od 
1 lutego z „małego ZUS” będzie 
mógł skorzystać przedsiębiorca, 
którego przychód z poprzedniego 
roku kalendarzowego nie przekro-
czył 120 tys. zł.

- Zmieni się również sposób 
obliczania składek. Teraz kwota 
składek na „małym ZUS” zależy od 
przychodu. Natomiast od lutego bę-
dzie zależała od dochodu. Podstawą 
wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne będzie połowa prze-
ciętnego miesięcznego dochodu 
uzyskanego z działalności w po-
przednim roku. Co ważne, nie zmieni 
się sposób obliczania minimalnej 
i maksymalnej podstawy wymiaru 
składek na „małym ZUS” - wyjaśnia 
Beata Kopczyńska. Podstawa wy-

miaru składek nadal będzie musiała 
się mieścić pomiędzy 30% minimal-
nego wynagrodzenia krajowego a 
60% prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia (czyli między 780 zł 
a 3136,20 zł w 2020 roku). 

- W wyliczeniu nowej podstawy 
wymiaru składek za luty pomoże 
przedsiębiorcy kalkulator Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych na 
stronie eSkladka.pl. Od lutego bę-
dzie zawierał dane potrzebne do 
obliczeń na „małym ZUS” po zmia-
nach - podpowiada rzeczniczka. 

Przedsiębiorca, który chce od 
lutego korzystać z „małego ZUS” i 
spełnia warunki, powinien zgłosić 
się do ulgi maksymalnie do 2 
marca. Zrobi to, składając w ZUS 
odpowiednie dokumenty: ZUS 
ZWUA (wyrejestrowanie z dotych-
czasowym kodem ubezpieczenia) 
oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgło-
szenie do ubezpieczeń z kodem 
właściwym dla „małego ZUS”: 

05 90 albo 05 92). Dodatkowo 
w marcu musi złożyć dokumenty 
rozliczeniowe za luty z informacją 
o rocznym przychodzie, rocznym 
dochodzie oraz formach opodatko-
wania z tytułu prowadzenia działal-
ności gospodarczej.

W nieco innej sytuacji są przed-
siębiorcy, którzy już w styczniu 
2020 roku korzystają z „małego 
ZUS” i chcą kontynuować ulgę na 
nowych zasadach. Oni nie muszą 
się przerejestrowywać. Mają na-
tomiast obowiązek dwukrotnie 
złożyć dokumenty rozliczeniowe 
z informacjami potrzebnymi do 
wyliczenia nowych składek – naj-
pierw w lutym za styczeń (z pod-
stawą wyliczoną od przychodu) 
potem w marcu za luty (z podstawą 
wyliczoną od dochodu).

Aby skorzystać z nowej ulgi, 
która obowiązywać będzie od 1 lu-
tego, tak jak w poprzedniej  - trzeba 
prowadzić działalność gospodarczą 
co najmniej przez 60 dni w po-

przednim roku kalendarzowym.  
Z „małego ZUS” wykluczone są firmy, 
które rozliczają się na karcie podat-
kowej z jednoczesnym zwolnieniem 
sprzedaży od podatku VAT oraz te, 
które prowadzą także inną pozarol-
niczą działalność (np. jako wspólnik 
spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta 
także osoba, która wykonuje dla by-
łego lub obecnego pracodawcy to, 
co robiła dla niego jako pracownik 
w bieżącym lub poprzednim roku 
kalendarzowym.

„Mały ZUS” można opłacać do-
piero po wykorzystaniu okresu „ulgi 
na start” (jeśli przedsiębiorca się na 
nią zdecydował) oraz preferencyj-
nych składek. Okres korzystania z 
„małego ZUS” to maksymalnie 36 
miesięcy w ciągu 60 miesięcy pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej. Ulga dotyczy tylko składek na 
ubezpieczenia społeczne. Składkę 
zdrowotną przedsiębiorca opłaca 
w pełnej wysokości. Szczegółowe 
informacje o zasadach korzystania 
z ulgi i obliczaniu składek są już do-
stępne na stronie www.zus.pl.

Wstęp na wystawę, która odbędzie 
się 26 stycznia w   godzinach 10.00 
– 13.30, jest wolny. 

Ile firm w Częstochowie?

Kiedy zgłosić się do „małego 
ZUS” na nowych zasadach?

Pozostałe warunki do 
„małego ZUS” – bez zmian

Co się zmienia?
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Blachownia

Morsy spotkają się w Blachowni
Tej informacji nie mogą przegapić wielbiciele 

kąpieli w lodowatej wodzie. 26 stycznia w Bla-
chowni odbędzie się 4. Zlot Morsów. W 
ubiegłorocznej edycji wydarzenia wzięło udział 
ponad 200 miłośników tego ekstremalnego 
sportu z najodleglejszych zakątków naszego wo-
jewództwa. 

Tegoroczne wielkie morsowanie zaplanowano na nie-
dzielę, 26 stycznia. Tradycyjnie po  solidnej rozgrzewce 
oraz kąpieli, wszystkie morsy będą mogły się ogrzać się 
przy wielkim ognisku oraz zjeść kiełbaskę. Podczas morso-
wania odbędzie się konkurs na najpiękniejsze przebranie.

 Organizatorami tego cyklicznego wydarzenia są 
Morsy Blachownia, Urząd Miejski w Blachowni oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni. 

Konopiska

Niebiański koncert 
kolęd i pastorałek

Janów

Janów zaoszczędził na.... 
odsetkach  

od zadłużenia

Myszków

Co zrobić z choinką?

Myszków

Centrum  
w Myszkowie 

przejdzie 
metamorfozę

Rędziny

Rędziński 
urząd 

podsumował 
rok

Blachownia

Bezpłatna opieka stomatologiczna 
dla uczniów z Blachowni

Gmina Blachownia podpisała 
porozumienie z Wojciechem 
Noconiem, lekarzem stomato-
logiem. Dzięki temu uczniowie 
mają zapewnioną bezpłatną 
opiekę stomatologiczną. 

Przedmiotem porozumienia jest 
bezpłatna opieka stomatologiczna 
w zakresie leczenia stomatologicz-
nego oraz profilaktyczna opieka 
stomatologiczna dla uczniów szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez gminę Blachownia:

 Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
M. Konopnickiej w Blachowni 

przy ul. Sienkiewicza 8,
 Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

S. Staszica w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w  Blachowni, 
przy ul. Wspólnej 5 w Blachowni,

 Szkoły Podstawowej im. K. Ma-
kuszyńskiego w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Łojkach, przy 
ul. Długiej 48 w Łojkach.
Opieka stomatologiczna będzie 

się odbywać w gabinecie denty-
stycznym przy ul. Sienkiewicza 4 
w Blachowni (budynek Przychodni 
Lekarskiej BLAMED).

Leczenie stomatologiczne  bę-
dzie się odbywać po uzyskaniu przez 
lekarza stomatologa Wojciecha No-
conia zgody  rodziców/prawnych 

opiekunów  na leczenie dziecka. 
Zgodę taką lekarz uzyska podczas 
pierwszej wizyty w gabinecie den-
tystycznym przy ul.  Sienkiewicza 
4. Wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące profilaktycznej opieki 
stomatologicznej oraz leczenia 
stomatologicznego zostaną prze-
kazane w szkole na najbliższych 
zebraniach z rodzicami.

Przy tej okazji przypominamy, 
że zgodnie z ustawą, opiekunowie 
mogą złożyć sprzeciw dotyczący 
objęcia dziecka profilaktycznymi 
świadczeniami stomatologicz-
nymi. Można go złożyć do lekarza 
stomatologa za pośrednictwem 
dyrektora szkoły.

Gmina Myszków we współpracy ze  Stowa-
rzyszeniem Architektów Polskich SARP 
Oddział w Częstochowie ogłaszają konkurs na 
koncepcję architektoniczną rewitalizacji  cen-
trum miasta.

 
Przedmiotem konkursu jest stworzenie koncepcji re-
witalizacji centrum Myszkowa, polegającej na: 
- kompleksowym zagospodarowaniu terenu w ob-

szarze opracowania, jako głównej przestrzeni pu-
blicznej miasta; 

- przebudowie i remoncie budynku dawnego dworca 
autobusowego, ze zmianą funkcji na bibliotekę pu-
bliczną oraz budowie budynku usługowego, prze-
znaczonego na wynajem.
Konkurs ma na celu uzyskanie optymalnego roz-

wiązania projektowego – koncepcji architektonicznej 
(najlepiej spośród wszystkich prac konkursowych 
spełniającej wymagania zamawiającego) oraz wy-
łonienie wykonawcy, który w szczególności wykona 
na jej podstawie projekt budowlany i projekt wy-
konawczy, przedmiar robót   i kosztorys inwestorski, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz będzie pełnił nadzór autorski nad 
realizacją inwestycji.

Tradycyjnie w styczniu Urząd Stanu Cywilnego i 
Referat Obywatelski w Urzędzie Gminy Rędziny 
dokonały statystycznego podsumowania minio-
nego roku. 

Liczba mieszkańców gminy na  31.12.2019  r. wyniosła 
9.735  osób, z  czego   4.717  osób stanowią mężczyźni 
a 5.018 –  kobiety. Jest ona mniejsza niż w roku poprzednim  
(w 2018r. Wyniosła 9.826  osób).

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowo-
ściach:
 Rędziny:  4.739 osób
 Kościelec: 1.741 osób
 Rudniki: 1.565 osób
 Konin: 928 osób
 Marianka Rędzińska.: 521 osób
 Karolina: 179 osób
 Madalin: 62 osoby
W trakcie 2019 roku zmarło 132 mieszkańców gminy, 

a urodziło się 83 dzieci. Dla porównania w 2018 roku od-
notowano 104 zgony i 80 urodzeń. Poza tym Urząd Stanu 
Cywilnego w  Rędzinach zarejestrował w  2019  roku 
49  małżeństw. Co ciekawe, w minionym roku 19  mał-
żeństw z  terenu gminy   świętowało 50-lecie pożycia 
małżeńskiego.

W Kościele pw. św. Walen-
tego w Konopiskach odbył się 
koncert kolęd i pastorałek „Ko-
nopielki i Przyjaciele”. 

Zespół „Konopielki” do świą-
tecznego repertuaru przygotowała 
choreograf Ewa Błaszczyk. Bliskie 
sercu melodie – zarówno kolędy, 
jak i pastorałki - pozwoliły publicz-
ności na ponowną, radosną cele-
brację wyjątkowej atmosfery, która 
towarzyszy świętom Bożego Naro-
dzenia. Publiczność doceniła zaan-
gażowanie młodych wykonawców 

nagradzając prezentacje wszystkich 
utworów gromkimi brawami.

Jako drugi zaprezentował się 
zespół „Lady’s Voice”. Wspaniałe 
Trio byłych solistek zespołu „Śląsk” 
przedstawiło widowni ciekawe 
aranżacje znanych kolęd ukazując 
swe niepowtarzalne, wokalne umie-
jętności. Niesłabnące brawa świad-
czyły o tym, że zespół zdobył tego 
wieczoru szczere uznanie widzów. 

Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął wójt gminy Kono-
piska Jerzy Żurek.

338 886,36 zł zaoszczędziła 
gmina Janów na odsetkach od 
zadłużenia. - Oszczędności wy-
nikają z wcześniejszego wykupu 
własnych obligacji i zamiany ta-
kiej formy zadłużenia na zwykły 
kredyt komercyjny. Dotyczy 
kwoty 1.250.000,00 zł – infor-
muje Lidia Piestrzyńska, 
zastępca wójta gminy Janów.

Bardzo ważne jest też to, że 
kredyt będzie spłacany od razu i za-
dłużenie będzie regularnie zmniej-
szane. - Pierwotne wykupienie 
tych obligacji było zaplanowane 
dopiero na lata 2029-31 – czyli 

długiem gminy obciążano przyszłe 
pokolenia. Rozpoczęliśmy proces 
oddłużania gminy i realnego kon-
trolowania wydatków, równocze-
śnie realizując ważne dla gminy 
inwestycje – wyjaśnia Lidia Pie-
strzyńska.

W grudniu gmina Janów podpi-
sała umowę z Krakowskim Bankiem 
Spółdzielczym, Oddział w Janowie. 
W spotkaniu uczestniczyli wójt 
gminy Janów Edward Moskalik, jego 
zastępca Lidia Piestrzyńska oraz 
Agnieszka Lesiecka i Renata Morel 
z Fili Banku w Janowie - Pełnomoc-
nicy Zarządu Banku.

Uschniętą choinkę każdy 
mieszkaniec Myszkowa może bez-
płatnie oddać do  Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK)  znajdującego 
się na terenie spółki SANiKO przy 
ul. Prusa 70 w Myszkowie. 
Drzewka są przyjmowane w 
każdy poniedziałek i środę od go-
dziny 7:00 do 17:00  oraz 
w soboty od 8:00 do 14:00.

Ponadto spółka SANiKO  w po-
niedziałki - rozpoczynając  od 20 
stycznia a na 3 lutego kończąc - 
zbiera uschnięte choinki z terenów 
zabudowy wielolokalowej.

- Dbając o czystość altan śmiet-
nikowych i terenów wokół nich 
oraz w celu możliwości selektyw-
nego odbioru choinek, zwracamy 
się z prośbą o pozostawianie ich 
obok altan śmietnikowych w so-
boty poprzedzające ich ponie-

działkowy odbiór lub odwożenie 
bezpośrednio do PSZOK-u. Przed 
odstawieniem do PSZOK-u lub al-
tany śmietnikowej, z choinki należy 
zdjąć wszystkie ozdoby oraz inne 
elementy plastikowe, metalowe, 
szklane i papierowe – przypomina 
lokalny magistrat.

Choinkę w doniczce  można 
oddać również do PSZOK-u na zasa-
dach jak wyżej, lub zadzwonić pod  
nr tel. 34 313 26 82 w. 161, 171, 157  
i wskazać adres odbioru.

Choinki w doniczce będą odbie-
rane spod wskazanego adresu spod 
bloku (przy altanach śmietnikowych 
lub klatki) lub spod zgłoszonej posesji 
jednorodzinnej jeszcze 31 stycznia. 

Uschnięte drzewka zostaną zrę-
bakowane, a wióry zostaną wyko-
rzystane do podsypywania skupin 
roślin, natomiast choinki z doniczek 
zostaną przesadzone do gruntu.

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

 zdj.Urząd Gminy Janów

 zdj.Urząd Miasta Blachownia



Wizyta nauczyciela  
z Bambergu

W ramach corocznej wizyty grupy nauczy-
cieli z Niemiec w naszym mieście 8 stycznia 
2020r. w murach naszej szkoły gościliśmy na-
uczyciela z zaprzyjaźnionego Bambergu, panią 
Lise Hinzpeter, która uczy młodzież niemiecką 
j. angielskiego, historii i wos-u.

Celem pobytu pani Hinspeter w 8 LO Samo-
rządowym było spotkanie z polską młodzieżą, 
wymiana doświadczeń pomiędzy  nauczy-
cielami, zapoznanie gościa z systemem edu-
kacji w Polsce, a co za tym idzie porównanie 
dwóch systemów i metod nauczania, w Polsce  
i w Niemczech. Oprócz tego p. Lisa Hinzpeter 
została serdecznie przyjęta przez dyrektora 
naszego liceum p. Ilonę Walczak - Dadelę.

W czasie swojego pobytu w 8 LOS  
p. Hinzpeter hospitowała lekcje prowadzone 
przez nauczycieli z naszego liceum, min.: 
lekcję języka angielskiego, lekcję języka nie-
mieckiego oraz lekcję historii. Wspomniane 
zajęcia prowadzone były przez p. Agnieszkę 
Lecińską, p. Teresę Rygalik-Weżgowiec oraz  
p. Mariusza Żurkowskiego. 

Dla uczniów naszej szkoły była to wspa-
niała okazja do rozmowy z obcokrajowcem, 
zarówno w języku niemieckim, jak i angiel-
skim. Młodzież chętnie zadawała pytania, 
opowiadała o nauce w naszej szkole, a także 
poruszyła zagadnienia z dziedziny  geografii,  
tradycji i ztwyczajów polskich, w tym trady-
cyjnych potraw oraz podzieliła się swoimi do-
świadczeniami  z wyjazdów do Niemiec.  

Opiekę nad gościem sprawowała p. Małgo-
rzata Śliwoń – nauczyciel j. angielskiego.

Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na 
kolejną wizytę w przyszłym roku.

Spotkanie opłatkowe 
 w VIII LOS

Klasa Ig pod opieką pani Agnieszki Koło-
dziej - Dudek przygotowała wspaniałe spo-
tkanie opłatkowe. Czytane oraz recytowane 
teksty wprowadziły nas w nastrój zadumy 
nad tymi wyjątkowymi świętami. Świąteczne 
kolędy i pastorałki zaśpiewał chór pod kie-
runkiem pani Agaty Hapunik.

Pani Dyrektor, a także przedstawiciele 
MRS, złożyli wszystkim uczniom, nauczy-
cielom oraz pracownikom szkoły świąteczne 
życzenia.

IX Powiatowy Konkurs  
Języka Angielskiego  

„Christmas Traditions 2019”
 
16 grudnia 2019 r. odbyła się IX edycja 

Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego 
„Christmas Traditions”  dla uczniów klas 7  
i 8 szkół podstawowych. W konkursie wzięło 
udział 24 uczniów z 9 szkół podstawowych 
miasta i powiatu. Zadania konkursowe to: 
rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu 
czytanego, środki językowe oraz wypowiedź 
pisemna - wszystko o tematyce związanej 
ze Świętami Bożego Narodzenia i Świętem 
Dziękczynienia.
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Oto wyniki konkursu:
I miejsce: 

Kacper Ciszewski SP im. G. Morcinka,  
Kolonia Poczesna

 II miejsce: 
Fatima Zakareya SP nr 54 w Częstochowie

 Grzegorz Dekiela SP im. G. Morcinka,  
Kolonia Poczesna

 III miejsce: 
Zuzanna Piłat SP nr 47 w Częstochowie
 Igor Łuczak SP nr 48 w Częstochowie
 

 Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy!!! 

Konkursy dla najmłodszych

Bezpiecznie na wsi
Innowacyjny projekt

„Stop” otyłości
Do 28 lutego można zgłaszać i nad-

syłać swoje prace na dwa konkursy 
ogłoszone przez KRUS. Adresatami obu 
są najmłodsi. 

Krzyżówka z KRUS-em
„Krzyżówkę z KRUS-em” dla uczniów 

szkół podstawowych z terenów wiejskich 
województwa śląskiego przygotował Od-
dział Regionalny KRUS w Częstochowie. 
Broszurka pod tym tytułem zawiera 10 krzy-
żówek z ukrytymi hasłami. Rozprowadzono 
je przede wszystkim w szkołach położo-
nych na terenach wiejskich z naszego wo-
jewództwa. - Hasła związane są tematycznie 
z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych 
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień  
bezpieczeństwa i higieny pracy – mówi Ire-
neusz Leśnikowski z KRUS Oddziału Regio-
nalnego w Częstochowie. 

Po wycięciu kuponu ze wszystkimi rozwią-
zaniami, należy go przesłać do 28 lutego na 
adres Oddziału Regionalnego w Częstochowie 
(42-200 Częstochowa, ul. Korczaka 5  - liczy 
się data stempla pocztowego) lub dostarczyć 
osobiście do najbliższej Placówki Terenowej 
KRUS. Spośród nadesłanych poprawnych roz-
wiązań zostanie rozlosowanych 15 nagród: 
5 smartwatchy oraz 10 kubków termicznych. 
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej 
SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w ter-
minie 7 dni od daty losowania.

Konkurs plastyczny
Poza tym do 28 lutego można również nad-

syłać prace plastyczne w ramach X Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bez-

piecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta 
znasz i szanujesz”. - Dotychczasowe edycje 
konkursu cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem dzieci. W ramach wojewódzkiego 
etapu konkursu, w 2019 roku do siedziby Od-
działu Regionalnego KRUS w Częstochowie 
wpłynęło blisko tysiąc prac z ponad 100 szkół 
podstawowych, znajdujących się na terenach 
wiejskich w województwie śląskim – wyja-
śnia  Ireneusz Leśnikowski.

Konkurs promuje wiedzę na temat zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym, pozytywne zachowania związane z 
pracą i zabawą dzieci na terenie gospodar-
stwa rolnego, a także popularyzuje wykaz 
czynności szczególnie niebezpiecznych zwią-
zanych z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego, których nie wolno powierzać dzieciom 
poniżej 16 lat. Tegoroczne hasło konkursowe 
ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania 
wypadkom, związanym z obecnością w go-
spodarstwach rolnych zwierząt. 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: woje-
wódzkim i ogólnopolskim, w dwóch grupach 
wiekowych: klas od 0 do III oraz od IV do VIII. 
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy 
plastycznej, w dowolnej technice, w formacie 
A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, 
które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, 
mogą się odbyć na życzenie pedagogów szko-
leniowe spotkania dzieci z pracownikami 
KRUS, których celem będzie przygotowanie 
merytoryczne młodych artystów. 

Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego. 
27 marca zaplanowano finał wojewódzki. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród od-
będzie się natomiast przed zakończeniem 
roku szkolnego.

Katarzyna Gwara

Uniwersytet im. Jana Długosza 
w Częstochowie rozpoczął realizację 
największego w historii uczelni pro-
jektu badawczo-rozwojowego. W jego 
ramach opracowano preparat, który 
może pomóc w zwalczaniu otyłości 
przede wszystkim wśród dzieci. Całko-
wity budżet projektu to ponad siedem 
milionów złotych. 

Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie inno-
wacyjnej technologii produkcji przetworów 
warzywno-owocowych nowej generacji 
wzbogaconych błonnikowym preparatem 
ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach 
prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci 
i młodzieży” jest największym w historii 
uczelni projektem badawczo-rozwojowym. 
Jego kierownikiem jest dr hab. Janusz Kapu-
śniak, prof. UJD. - Otyłość i nadwaga, będące 

obecnie problemami społecznymi, dotyczą do 
20% populacji w wieku rozwojowym i 50% 
dorosłych. Wśród wielu czynników promują-
cych rozwój nadwagi i otyłości istotne zna-
czenie ma nadmierne spożywanie produktów 
wysokokalorycznych i zawierających łatwo 
wchłanialne, wysokokaloryczne składniki po-
karmowe – podkreśla Janusz Kapuśniak. 

Projekt zakłada wykorzystanie rozpusz-
czalnego błonnikowego preparatu ze skrobi 
ziemniaczanej o właściwościach prebiotycz-
nych, którego zastosowanie pozwoli wpro-
wadzić na rynek innowacyjne przetwory 
warzywno-owocowe o właściwościach 
zdrowotnych wpisujące się w kategorię pro-
duktów funkcjonalnych, nastawione głównie 
na redukcję masy u dzieci z otyłością.  Na-
ukowcy UJD pracowali nad preparatem 
ponad 10 lat. Przeszedł on badania laborato-
ryjne, w tym na zwierzętach. Uczelnia ma na 
niego patent. Teraz czas na badania kliniczne 
– mają one potrwać do 2022 roku. Efektem 
realizacji projektu ma być uzyskanie inno-
wacji na skalę światową w postaci nowej 
technologii, która następnie zostanie wdro-
żona na rynek. Pierwszych produktów 
z wykorzystaniem preparatu możemy spo-
dziewać się za około pięć lat. 

Projekt realizowany jest w ramach kon-
sorcjum w składzie:
 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 

im. Jana Długosza w Częstochowie,
 Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. K.,
 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”,
 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Politechniki Łódzkiej,
 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 

Skłodowskiej - Curie.
Katarzyna Gwara
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Dwunasta edycja

Rekordowa „kawiarenka”
Wśród wykonawców nasi seniorzy

Przegląd chórów 
w Filharmonii 

Częstochowskiej

Darmowe leki, tańsze prze-
jazdy MPK i koleją, zwolnienie z 
abonamentu RTV – to tylko nie-
które z różnorodnych ulg i zniżek 
przysługujących seniorom. Warto 
o nich pamiętać, bo można dzięki 
nim sporo zaoszczędzić. 

Darmowe leki
Bezpłatne leki przyznawane są 

osobom powyżej 75 roku życia. Jak 
z nich skorzystać? Wystarczy, że wy-
stawiający receptę wpisze w  polu 
„kod uprawnień dodatkowych” 
literę S. Receptę może wystawić 
lekarz podstawowej opieki zdro-

wotnej, pielęgniarka podstawowej 
opieki zdrowotnej, a także lekarz 
dowolnej specjalności, który  po-
siada prawo wykonywania zawodu, 
ale zaprzestał jego wykonywania (re-
cepty dla siebie albo  dla małżonka, 
osoby pozostającej we  wspólnym 
pożyciu oraz  krewnych lub powi-
nowatych w  linii prostej, a  w  linni 
bocznej, do  stopnia pokrewieństwa 
między dziećmi rodzeństwa). Pa-
miętajmy jednak, że przepisywany 
lek musi znajdować się w  wykazie 
bezpłatnych leków, a  schorzenie pa-
cjenta musi mieścić się w  zakresie 
wskazań objętych refundacją. 

Zwolnienie z abonamentu RTV
Do zwolnienia z opłat abona-

mentowych uprawnione są osoby, 
które m.in. ukończyły 75 lat lub 
ukończyły 60 lat oraz mają ustalone 
prawo do emerytury, której wysokość 
nie przekracza miesięcznie kwoty 50% 
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej w 
roku poprzedzającym. Aby skorzystać 
z tego rozwiązania, należy pamiętać o 
dokonaniu odpowiednich formalności 
w placówce Poczty Polskiej. Zwol-
nienie przysługuje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w których złożono wniosek.

Zniżki na przejazdy koleją 
Emeryci i renciści mogą liczyć na 

kilka zniżek, jeżeli wybierają podróż 
pociągiem. Rabat w wysokości 30% 
przysługuje osobom, które skoń-
czyły 60 lat i podróżują pociągami 
PKP Intercity. W przypadku oferty 
POLREGIO na 25% zniżki na bilety 
jednorazowe i 10% na okresowe 
dla osób, mogą liczyć osoby, które 
ukończyły 60. rok życia. Z kolei 
osoby, które ukończyły 65. rok życia 
bilety na przejazdy Kolejami Ślą-
skimi kupią z 30% ulgą. 

MPK
Częstochowscy seniorzy mogą 

między innymi korzystać z miej-
skiego biletu emerytalnego - rocz-
nego. Kosztuje on 100 zł i jest 

ważny przez 365 kolejnych dni od 
dowolnie wybranego momentu. 
Przysługuje wszystkim emerytkom 
powyżej 60. roku życia i wszystkim 
emerytom powyżej 65. roku, za-
mieszkałym na ternie Częstochowy. 
Emeryci powyżej 70. roku życia 
jeżdżą oczywiście w Częstochowie 
za darmo. 

Taniej w muzeach
Emeryci, renciści oraz osoby nie-

pełnosprawne  wraz ze swoimi 
opiekunami mają ustawowe 
prawo do zniżek na wejściówki do 
wszystkich muzeów państwowych. 
Wysokość zniżki ustalana jest in-
dywidualnie przez poszczególne 
placówki muzealne.

Sprawdź

Najważniejsze ulgi dla seniorów

Ponad 4500 tysiąca kuponów 
uprawniających do zakupu 
kawy lub herbaty za szymbo-
liczną złotówkę wydano w 
ramach kolejnej edycji akcji 
„Kawiarenka dla seniora”. - Za-
interesowanie przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania! Wy-
daliśmy o niemal 500 kuponów 
więcej niż przed rokiem -  cieszy 
się Małgorzata Mruszczyk, dy-
rektor MOPS w Częstochowie, 
który organizuje tę akcję. 

„Kawiarenka dla Seniora” to 
oferta dostępna w Częstochowie 
już od dwunastu sezonów. Pierwsza 
„Kawiarenka dla seniora” odbyła się 
w roku 2008. Inicjatywa cieszy się 
ogromną popularnością i z tego też 
powodu stała się wydarzeniem cy-
klicznym. 

W ramach akcji częstochowscy 
restauratorzy, właściciele klubów i 
kawiarni zapraszają seniorki i se-
niorów do swoich lokali na kawę i 
herbatę za symboliczną złotówkę. 
W programie mogą uczestniczyć 
mieszkańcy Częstochowy powyżej 
60. roku życia, bez względu na wyso-
kość posiadanych dochodów.

Aby skorzystać z akcji, muszą 
jednak pokazać specjalny kupon, 
który wydaje organizator - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czę-
stochowie.

Podczas dwunastej edycji „Ka-
wiarenki dla Seniora”,  trwającej od 
czerwca do grudnia 2019 roku, wy-
dano  4517 kuponów  uprawniają-
cych do zakupu kawy lub herbaty 
za symboliczną złotówkę - to o 
niemal 500 więcej niż przed rokiem 
i 1000 więcej niż dwa lata temu. 

W każdym tygodniu zakończonej 
edycji uczestnicy pobierali od 60 
do 160 karnetów. - W każdym se-
zonie „Kawiarenki”  obserwujemy 
wzrost liczby uczestników. Kiedy 
wydaje nam się, że liczby są bardzo 
duże i będzie ciężko osiągnąć po-
dobną  frekwencję, okazuje się, że 
nowa odsłona przynosi kolejny re-
kord – mówi Małgorzata Mruszczyk, 
dyrektor MOPS w Częstochowie. - To 
pokazuje ogólną tendencję do włą-
czania się starszych mieszkańców 
naszego miasta w życie społeczne. 
Chcą działać, a my, przy współpracy 
restauratorów, im to ułatwiamy. Ser-
decznie dziękuję wszystkim, dzięki 
którym „Kawiarenka” wspiera se-
niorów już od dwunastu sezonów.

Celem akcji jest umożliwienie 
seniorkom i seniorom aktywnego 
spędzenia czasu, zachęcenie do wy-
chodzenia z domu i podejmowania 
kolejnych ciekawych aktywności.

- „Kawiarenka dla Seniora” to 
bardzo miły pretekst, by spędzić 
czas w gronie znajomych, inte-
grować się ze społecznością lokalną 
– podkreśla prezydent Krzysztof 
Matyjszczyk - Bardzo często jest to 
pierwszy impuls, który pociąga za 
sobą kolejne pomysły na aktywne 
spędzanie czasu. Starsi mieszkańcy 
i mieszkanki mogą wybierać w bo-
gatej ofercie, którą miasto przygo-
towało specjalnie z myślą o nich. 
Od klubów seniora, miejsc spotkań 
z zajęciami tematycznymi, poprzez 
udział w programach profilaktycz-
nych i zdrowotnych, do korzystania 
z oferty kulturalnej, placów rekreacji 
ruchowej i możliwości spotykania 
się w pięknych plenerach Często-
chowy, na przykład przy tężniach na 

Promenadzie im. Czesława Niemena.
Udział w akcji brali nie tylko se-

niorzy i seniorki indywidualnie, ale 
także osoby korzystający ze wsparcia 
Dziennego Domu „SENIOR+” oraz 
mieszkańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Częstochowie przy ul. 
Kontkiewicza 2.

Co istotne, Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej już przygotowuje 
się do kolejnej edycji akcji. Trady-
cyjnie powinna ona ruszyć w po-
łowie roku. Przedstawiciele lokali 
zainteresowani udziałem, proszeni 
są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Częstochowie 
(pod numerem tel. 34 322 40 79). 

 

Czternaście chorów  
z miast województw ma-
łopolskiego, łódzkiego  
i śląskiego wzięło udział 
w V Przeglądzie Chórów 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku Województwa Ślą-
skiego i Ościennych 
,,Kolędujmy Małemu”.  
W sumie na naszej scenie 
zaprezentowało się ponad 
300 artystów! Wśród nich 
nie zabrakło oczywiście 
częstochowian. 

Wyjątkowy koncert odbył 
się w Filharmonii Częstochow-
skiej. Wystąpili reprezentanci 
Pszczyny, Rybnika, Rudy Śląskiej, 
Siemianowic Śląskich, Jaworzna, 
Zawiercia, Radomska, Będzina, By-
tomia, Cieszyna, Kielc, Niepołomic 
oraz Częstochowy.

I tak można było usłyszeć chór 
„Canto Grazioso” z UTW w Pszczynie, 
„Moderato” z Rybnika, „Carmina Si-
lesia” z Rudy Śląskiej, „La- Le- Le” 
z   Siemianowic Śląskich, „Jawor” 
z   jaworznickiego UTW, „Jurajskie 
Echo” z Zawiercia, „Appassionata” 
z radomszczańskiego UTW „Wiem 
więcej”, „Wrzosy Jesieni” z UTW   w 
Bytomiu,   „Będzińskie Muzy” oraz 
„Cieszyński Śpiewoki”. Wystąpiły 
też: grupa wokalna „Tu i Teraz” 
świętokrzyskiego UTW w Kielcach, 
Zespół Śpiewaczy „Niepołomi-
czanie” oraz – rzecz jasna – chór 
„Uniwerek” działający przy UTW na 

Uniwersytecie im. Jana Długosza 
oraz „Canto Cantare”, czyli chór 
UTW Politechniki Częstochowskiej.

Chóry z Pszczyny, Rybnika, Rudy 
Śląskiej, Zawiercia oraz oba często-
chowskie – ,,Uniwerek” przy UTW   
na Uniwersytecie im. Jana Dłu-
gosza oraz ,,Canto Cantare” przy 
UTW Politechniki Częstochowskiej   
– zaprezentowały się na przeglą-
dzie już po raz piąty. Debiutantami 
były natomiast zespoły z Niepo-
łomnic oraz Jaworzna.

Wykonawcy otrzymali pamiąt-
kowe statuetki i dyplomy. Wręczył 
je zastępca prezydenta Często-
chowy Ryszard Stefaniak.     

Koncert był współorganizowany 
przez Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Politechniki Częstochowskiej oraz 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Częstochowy.

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

W roku 2019 w realizację akcji  
„Kawiarenka dla seniora”  

włączyło się 17 lokali.

Restauracja TORRA  
Częstochowa, ul. Racławicka 2
JAZZ CLUB FIVE O’CLOCK  
Częstochowa, ul. Wilsona 16
Restauracja TOPOLLINO  
Częstochowa, al. NMP 67
Restauracja POP-ART  
Częstochowa, Skwer Solidarności
Kawiarnia CAFE BELG  
Częstochowa, al. NMP 32
Kawiarnia CAFFE DEL CORSO  
Częstochowa, al. NMP 53
GOSPODA RYBNA  
Częstochowa, ul. Focha 16
Gospoda ZŁOTY GARNIEC  
Częstochowa, ul. Iglasta 8
Kawiarnia NADO CAFE  
Częstochowa, al. NMP 59
Kawiarnia TUTANCHAMON CAFE  
Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 11 
pawilon 7
Klubokawiarnia ALTERNATYWA 21  
Częstochowa, ul. Mielczarskiego 20
Kawiarnia CAFE 29  
Częstochowa, al. NMP 29
Restauracja POD RATUSZEM  
Częstochowa, al. NMP 45
Restauracja A NÓŻ WIDELEC  
Częstochowa, ul. Racławicka 18
Restauracja KARMA  
Częstochowa, ul. Szymanowskiego 1
Restauracja BUŁA Z JAJEM  
Częstochowa, ul. Waszyngtona 18 
lok. 2 i 17
Kawiarnia DWA KOTY  
Częstochowa, al. NMP 43

zdj. UM Częstochowa

zdj. UM Częstochowa



Połączyła je wspólna pasja – 
miłość do muzyki – i chęć 
ciągłej aktywności. To właśnie 
w ten sposób powstał sekstet 
„Cantare” Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, który działa przy 
Uniwersytecie Humanistyczno 
– Przyrodniczym im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie.

Sekstet „Cantare” istnieje od 6 lat. 
Członkinie zespołu są aktywnymi 
słuchaczkami  Uniwerstetu Trze-
ciego Wieku  przy Uniwersytecie 
Humanistyczno – Przyrodniczym 
im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Zespół brał udział między innymi w 
II Gali Młodości w Koziegłowach, 
w spotkaniu Amazonek, w uroczy-
stościach Stowarzyszenia  Dzienni-
karzy Obywatelskich, w występach 
w Dziennych Domach Seniora. 

Uczestniczył również w II, III i  IV 
Przeglądzie Twórczości Artystycznej 
Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Bytomiu, a także w Urzę-
dzie Miasta w Częstochowie pod-
czas III Forum Seniora oraz podczas 

X Forum Kobiet Ziemi Częstochow-
skiej. Swoją obecnością uświetnia 
również oczywiście wydarzenia 
organizowane przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. - Wspaniałymi 
przedsięwzięciami były opracowane  

i przedstawione przez zespół pio-
senki Wojciecha Młynarskiego i 
Agnieszki Osieckiej do wykładów 
prowadzonych przez dr Joannę Górną 
– wspominają członkinie zespołu. 

W skład sekstetu „Cantare” 
wchodzą: 

Lidia Goszczyńska (opr. i oprawa 
muzyczna akompaniator), Elżbieta 
Jeziorowska (wokal), Ludmiła Ko-
rzeniewska (wokal), Anna Kro-
miszewska (wokal), Anna Sarnat 
(wokal) oraz Nina Walasik (wokal).

O talencie zespołu będziemy 
mogli przekonać się podczas 
„Dnia babci i dziadka” organizo-
wanego 25 stycznia w Centrum 
Handlowym Auchan w Poczesnej.  
Przy tej okazji informujemy, że 
w poprzednie wydanie „Życia...” 
wkradł się chochlik drukarski  
i „przekręcił” nazwę zespołu. Za za-
instniałą sytuację przepraszamy.

tekst: redakcja
zdjęcia: archiwum własne zespołu 

Cantare
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REHABILITACJA 
   – PORADNIA
ZABIEGI REHABILITACYJNE 

– OD ZARAZ

34 366 92 16
34 324 33 20 
34 366 96 04

Nasza Przychodnia Sp. z o.o.
al. Wolnoœci 46, 42-217 Czêstochowa

MEDYCYNA PRACY






 badania profilaktyczne pracowników
 badania kierowców
 wykonujemy pe³ny 

    zakres badañ 
    w ci¹gu jednego dnia

Rehabilitacja: 
34 366 96 21

Zespół Cantare

...z miłości do muzyki
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Dotacje

40 mln zł na wsparcie 
aktywności społecznej 

seniorów
40 mln zł – tyle środków prze-

widziano w budżecie państwa na 
realizację zadań w ramach rządo-
wego programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych w tym roku. 

Dla kogo dotacja?
ASOS powstał po to, by wspierać 

szeroko pojętą aktywność społeczną 
seniorów. Jest on adresowany przede 
wszystkim do lokalnych organizacji 
pozarządowych, a także m.in. orga-
nizacji wyznaniowych, spółdzielni 
socjalnych, stowarzyszeń jednostek 
samorządu terytorialnego, spółek 
akcyjnych lub spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością działających na 
rzecz osób starszych. Co istotne, o 
dofinansowanie mogą ubiegać się 
podmioty, które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku i  przeznaczają ca-
łość dochodu na realizację celów sta-
tutowych oraz nie przeznaczają zysku 
do podziału między swoich udzia-
łowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wysokość dotacji, o którą można się 
ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 
tys. zł. Wymagany wkład własny to co 
najmniej 10 proc. wartości dotacji. Co 
ważne, za wkład własny uznaje się za-
równo wkład finansowy, jak i osobowy. 
Przyznane dotacje mają posłużyć do 
realizacji następujących celów: 
• zwiększenie różnorodności i po-

prawa jakości oferty edukacyjnej 
dla osób starszych; 

• tworzenie warunków dla integracji 
wewnątrz – i międzypokoleniowej 

osób starszych z wykorzystaniem 
istniejącej infrastruktury spo-
łecznej oraz potencjału intelektu-
alnego seniorów;

• rozwoju zróżnicowanych form 
aktywności społecznej, w tym 
upowszechnienie wolontariatu, 
partycypacji w procesach decyzyj-
nych, w życiu społecznym, udział 
osób starszych w kształtowaniu po-
lityki publicznej; 

• zwiększenie dostępności, podnie-
sienie usług społecznych oraz 
wspierania działań na rzecz samo-
pomocy i samoorganizacji. 

Jak i kiedy złożyć ofertę?
Termin składania ofert mija  

31 stycznia. W konkursie ogłoszonym 
w ramach Programu należy złożyć 
ofertę wyłącznie w wersji elektro-
nicznej wypełnioną w Generatorze 
Ofert dostępnym na stronie interne-
towej https://asos2020.mpips.gov.pl/. 

W sumie w latach 2016-2019 w 
całej Polsce w ramach Programu 
ASOS sfinansowanych zostało ponad 
1400 projektów, z których skorzystało 
prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. 
osób z niepełnosprawnościami.

Wśród działań, które są realizo-
wane w wielu miejscach w Polsce, 
znajdują się różnego rodzaju zajęcia 
edukacyjne, artystyczne, sportowe, 
warsztaty, integracja międzypokole-
niowa, uczestnictwo w życiu lokalnej 
społeczności. Wszelkie te działania są 
możliwe do zrealizowania dzięki dofi-
nansowaniu z programu. 

Katarzyna Gwara
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Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara 

Od 8 stycznia

Jak wykupić leki z e-recepty?

Komunikat dla podróżujących

Wybierasz się 
na zagraniczną 

wycieczkę?  
Zachowaj ostrożność

Elektroniczne recepty stały 
się faktem. Od 8 stycznia 
wszedł w życie obowiązek ich 
wystawiania w takiej formie. 
Przypominamy, że e-recepta 
jest ważna 30 dni, ale są  
i takie, które są ważne 7, 120 
lub 365 dni. Żeby e-recepta 
była ważna rok, lekarz musi to 
zaznaczyć. Leki z e-recepty 
możemy wykupić w kilku ap-
tekach w różnym czasie ale, 
kupując kolejne opakowania 
jednego leku, musimy wrócić 
do tej samej apteki.

Leki z e-recept można wykupić 
w różnych aptekach. Nie musimy 
szukać apteki, która będzie miała (lub 
zamówi) wszystkie przepisane leki. 
Można kupić część leków w jednej 
aptece, a część w drugiej. Jest to duże 
ułatwienie, jeśli zależy nam na niż-
szej cenie lub jesteśmy w podróży.

Pamiętajmy jednak, że wszystkie 
przepisane opakowania jednego 
leku, musimy wykupić w tej samej 
aptece, w której wykupiliśmy 
pierwsze opakowanie. Możemy 
rozłożyć ten zakup w czasie i naj-
pierw kupić tylko jedno opako-
wanie, a dopiero po jakimś czasie 
kolejne. Jednak po to kolejne 
trzeba przyjść właśnie do tej ap-
teki, w której kupiliśmy pierwsze. 
Inna apteka go nie sprzeda.

Przykłady:
1. Lekarz przepisał jedno opako-

wanie jednego leku? Wykupisz je 
w dowolnej aptece.

2. Lekarz przepisał kilka różnych 
leków? Możesz wykupić każdy 
z nich w innej, dowolnej aptece, 
ale jeśli kupujesz np. tylko jedno 
z trzech przepisanych opakowań 
leku, to po drugie i trzecie mu-
sisz wrócić do tej samej apteki, w 
której kupiłeś/aś pierwsze.

3. Lekarz przepisał trzy opakowania 
leku A i jedno opakowanie leku B? 

W Aptece I wykupiłeś/aś pierwsze 
opakowanie leku A. Leku B nie 
było. Lek B kupiłeś/aś w Aptece II. 
Po pozostałe opakowania leku A 
idziesz do Apteki I.

Kupując jeden lek z e-recepty w 
jednej aptece, a kolejne leki w in-
nych aptekach, nie tracisz prawa do 
refundacji. Oczywiście, jak dosta-
niesz kolejną e-receptę na ten sam 
lek, już nie musisz wracać do tej 
samej apteki, w której wykupiłeś go 
przy poprzedniej e-recepcie.

E-recepty na niektóre leki mają  
z góry określony termin ważności:
 najmniej czasu masz na wyku-

pienie antybiotyku — tylko 7 dni
 e-recepta na preparaty immu-

nologiczne będzie ważna przez  
120 dni.

Pozostałe e-recepty są ważne przez 
30 dni.

Co istotne, e-recepty ważnej 
przez 30 dni  po tym terminie już 
nie zrealizujemy. 

Możemy ją wykupić w później-
szym terminie tylko, jeśli lekarz 
zaznaczy, że możemy zrealizować 
e-receptę od konkretnej daty. To 
częste rozwiązanie w przypadku 
leków na choroby przewlekłe.
Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji 
(„data realizacji od ...”), to czas na 
wykupienie e-recepty rozpoczyna 
się w momencie jej wystawienia. 
Jeśli lekarz zaznaczył późniejszą 
datę realizacji, to na e-recepcie ją 
zobaczymy — od tego dnia możemy 
wykupić lek. 30 dni ważności e-re-
cepty liczymy od tej daty.

E-recepta może być także ważna 
przez 1 rok (365 dni) w przypadku 
terapii trwającej co najmniej rok. 
Taką e-receptę otrzymają pacjenci 
chorzy przewlekle, którzy na stałe 
przyjmują określone dawki leków. 

Lekarz musi zaznaczyć, że e-re-
cepta ma być ważna przez 365 dni 
— zobaczymy na niej „datę realizacji 
do” określonego dnia.

Jeśli nasza e-recepta ważna jest 
przez rok, i tak powinniśmy wykupić 
pierwsze opakowanie nim minie 
30 dni od daty jej wystawienia. 
Jeśli zrobimy to po 30 dniach, far-
maceuta wyda mniejszą ilość leku, 
proporcjonalnie do liczby dni, które 
upłynęły od daty wystawienia e-re-
cepty albo od daty „realizacji od”.
Przy wykupie kolejnych opakowań, 
bez względu na to, kiedy po nie 
przyjdziemy, farmaceuta już nie bę-
dzie zmniejszał ilości leku.
Jednorazowo możemy wykupić 
zapas leków na 180 dni - nie ma 
możliwości wykupienia leków na 
365 dni.
Co ważne, jeżeli lekarz wystawił 
e-receptę na 365 dni, upewnijmy 
się, że wypisał na niej, jak dawkować 
lek. Jeśli nie określił dawkowania, 
e-receptę wystawioną na 365 dni 
musimy zrealizować w ciągu 30 dni.

Jest dziewiąta śmiertelna 
ofiara nowego tajemniczego 
wirusa, który pojawił się  
w Chinach. Jest obawa, że 
lada moment rozprzestrzeni 
się jeszcze bardziej. Dlatego 
też Główny Inspektorat Sani-
tarny na bieżąco informuje  
o zaistniałej sytuacji. Wydaje 
też specjalne ostrzeżenia dla 
planujących podróż do 
wschodniej Azji.

Na dzień 22 stycznia odnoto-
wano łącznie 448 laboratoryjnie 
potwierdzonych przypadków za-
każenia nowym koronawirusem 
(2019-nCoV). Ich występowanie 
obecnie ograniczone jest głównie 
do miasta Wuhan. Zanotowano 
również sporadyczne przypadki 
stwierdzenia zachorowań u osób 
powracających z miasta Wuhan do 
innych prowincji w Chinach oraz do 
innych krajów (Tajlandia, Japonia, 
Korea Południowa). Do tej pory 
mamy dziewięć ofiar śmiertelnych.  

Objawy zakażenia obejmo-
wały gorączkę, dreszcze, bóle 
mięśniowe, katar, kaszel oraz 
duszności. Badania RTG klatki 
piersiowej wykazały typowe cechy 
wirusowego zapalenia płuc z roz-
lanymi obustronnymi naciekami. 
Źródło infekcji nie jest znane  
i dlatego zakłada się, że może ono 
nadal być aktywne i prowadzić do 
kolejnych przypadków zakażeń.

Główny Inspektorat Sanitarny na 
bieżąco monitoruje sytuację epide-
miologiczną. Wydaje też specjalne 

komunikaty dla podróżujących.
Według doniesień medial-

nych, międzynarodowe lotnisko 
Wuhan Tianhe wdrożyło kontrolę 
pasażerów wylatujących z Wuhan 
w Chinach. Mierzona jest tempe-
ratura, a pasażerowie gorączku-
jący są obejmowani tymczasową 
kwarantanną.

Zalecenia dla podróżnych 
planujących podróż do Wuhan  

w Chinach:
 unikanie bliskiego kontaktu 

z osobami chorymi, w szcze-
gólności z objawami ze strony 
układu oddechowego,

 unikanie odwiedzania rynków/
targów lub innych miejsc, w 
których znajdują się żywe lub 
martwe zwierzęta i ptaki,

 unikanie kontaktu ze zwierzę-
tami, ich wydalinami lub od-
chodami,

 przestrzeganie zasad higieny 
rąk,

 podróżni z ostrymi objawami 
ze strony układu oddechowego, 
którzy przebywali w Wuhan 
powinni zgłosić się do lekarza  
i przekazać informację o historii 
podróży do tego miasta.
Ponadto, ze względu na 

obecnie wysoką aktywność grypy 
sezonowej w Chinach, podróżni 
powinni otrzymać szczepienia 
przeciw grypie co najmniej dwa 
tygodnie przed podróżą, zgodnie 
z odpowiednimi zaleceniami kra-
jowymi i międzynarodowymi.

OGŁOSZENIE
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza 
wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę powierzchni SP ZOZ Miejskiego Szpi-
tala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie o powierzchni wynoszącej 32,84 m2 zlokali-
zowanej przy ul. Mickiewicza 12 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej 
artykułami spożywczymi i przemysłowymi.
 
Szczegółowe informacje o dot. przedmiotu dzierżawy określono w Szczegółowych warun-
kach udziału w postępowaniu (SWU) oraz projekcie umowy dzierżawy.
Termin dzierżawy: 36 miesięcy.

Dokumenty są zamieszczone na stronie www.zsm.czest.pl lub do odebrania w Sekcji 
Organizacyjnej i PR SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirow-
skiej 15 (Pawilon „G” pok. nr 1) w godzinach od 8.00 -15.00. 

Wszelkie zapytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować tylko na piśmie 
na podany powyżej adres SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego: pocztą, pocztą elektro-
niczną (organizacyjny@zsm.czest.pl) lub faksem na numer 34/370 21 34.

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień są:
  w sprawach dot. przedmiotu dzierżawy
Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych – Zbigniew Szyszko  
Kierownik Działu Administracyjno – Organizacyjnego - Karina Szewczyk 
  w sprawach formalnych 
p.o. Kierownika Sekcji Organizacyjnej i PR – Joanna Kopiec 
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (Sekretariat -Paw.„G” budynek admini-
stracji I p. pokój Nr 17). 

Termin składania ofert upływa w dniu: 29.01.2020 r. o godzinie 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy  
ul. Mirowskiej 15 w Sekcji Organizacyjnej i PR, (Pawilon. G, pokój nr 1) w dniu 29.01.2020 r. 
 o godzinie 1030 

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni.
Minimalna stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu wynosi netto 38,21 zł/m2. 
Określone stawki nie obejmują kosztów mediów, które będą rozliczane odrębnie.
Kryteria oceny ofert: zaoferowana kwota miesięcznego czynszu za dzierżawę -100% 
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają nastę-
pujące warunki:
  Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawo-

wymi, a w szczególności: są zarejestrowani we właściwym rejestrze, posiadają numer 
REGON i NIP,

  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  Nie zalegają w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.
  Nie zalegają w płaceniu podatku dochodowego,
  Zobowiążą się do dzierżawy powierzchni z przeznaczeniem na działalność oraz zaakcep-

tują warunki określone w SWU i dołączonym projekcie umowy dzierżawy. 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, unie-
ważnienia przetargu w całości, bez wyboru którejkolwiek z ofert lub odmowy podpisania 
umowy bez obowiązku wskazania przyczyny.

Jak wykupić leki z e-recepty

E-recepta ważna przez 365 dni

E-recepty też mają termin 
ważności



Ruszył drugi nabór wniosków w ramach programu „Mój Prąd”. Tym razem 
do rozdania na przydomowe instalacje fotowoltaiczne jest 600 mln złotych. 
Status złożonego wniosku można sprawdzić na stronie mojprad.gov.pl. 

Pierwszy nabór zakończony sukcesem
Pierwszy nabór w ramach „Mojego Prądu” okazał się wielkim sukcesem. Wnioski 

przyjmowano od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. NFOŚiGW dofinansował ponad 27 
tys. instalacji PV. Na ten cel wydatkowano prawie 132 mln zł, a zainstalowana moc 
PV to 152 MW. Uzyskana redukcja CO2 wynosi ok. 122 tys. ton/rok. - Fotowoltaika 
prosumencka przeżywa prawdziwy boom za sprawą programu „Mój Prąd”, w którym 
do wykorzystania mamy jeszcze prawie 90% z miliardowego budżetu. Te pieniądze 
pozwolą na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 
TWh zielonej energii, a zainstalowana moc sięgnie 1,2 GW” – zapowiedział Minister 
Klimatu Michał Kurtyka. 

Wnioski po raz drugi
Drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym mikroinstalacji foto-

woltaicznych potrwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie zmieniają się. Można 
starać się o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie 
więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż PV od 2 do 10 
kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przed-
stawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację. A kto właściwie 
może się o nie ubiegać? Każdy, kto spełnia dwa warunki:

 wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
 zawarł umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem 

do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

NFOŚiGW umożliwił wspieranie wszystkich instalacji zakończonych po 23 lipca (a 
nie po ogłoszeniu konkursu). Od 21 października wnioski – poza formą papierową 
– można składać także online przez portal gov.pl (wystarczy mieć profil zaufany, np. 
konto w bankowości elektronicznej lub e-dowód). Innym ułatwieniem jest składanie 
wniosków za pośrednictwem instalatorów PV.

Cele programu
Program przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w za-

kresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza, przede wszystkim 
na obszarach słabo zurbanizowanych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycz-
nego.

Co istotne, status złożonego wniosku można sprawdzić na stronie mojprad.gov.pl.  
Znajdziemy tam również między innymi instruktaż składania wniosków – zarówno w 
wersji elektronicznej, jak i papierowej – oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane py-
tania. Ponadto na stronie głównej są liczniki, które pokazują m.in. liczbę przyznanych 
dotacji i łączną moc instalacji PV w kW na obszarze poszczególnych województw oraz 
wartość zredukowanej emisji CO2 do atmosfery.
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zdj. 

Inwestycje ekologiczne

Chcesz być eko?  
Sięgnij po dofinansowania

Sprawdź

Najważniejsze zmiany  
w prawie budowlanym

Życie w zgodzie z naturą i przestrzeganie 
zasad ekologicznych stały się już nie tylko 
modą, ale wręcz nabrały wymiaru obo-
wiązków, który każdy obywatel naszej 
planety powinien spełniać. Możliwości na 
to by aktywnie włączyć się w ochronę na-
szego środowiska jest naprawdę wiele. Na 
dodatek, aby „stać się eko” nie musimy 
wcale wydawać fortuny. Wystarczy się ro-
zejrzeć, popytać i sięgnąć po 
dofinansowania. 

Każdy z nas może przyczynić się do ochrony 
środowiska, chociażby zmniejszając ilość genero-
wanych odpadów czy poprzez korzystanie z eko-

logicznych źródeł energii. Inwestycje ekologiczne 
są jednym z obszarów dotowanych w ramach re-
gionalnych i krajowych programów operacyjnych, 
korzystających z budżetu państwa lub środków 
unijnych. Możemy więc starać się o dodatkowy 
zastrzyk finansowy nie tylko z programów ogól-
nopolskich, ale także samorządowych i gmin-
nych. Mogą się o niego ubiegać nie tylko osoby 
prywatne, ale również przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą. I nie chodzi tu tylko o 
dofinansowania na wymianę źródła ciepła. Mo-
żemy również z korzystać z ulgi termomoderni-
zacyjnej, czy dofinansowanie do mikroinstalacji 
fotowoltaicznej. Więcej na temat poszczególnych 
możliwości można przeczytać w naszym dodatku.

Rok 2020 niesie za sobą kilka istotnych 
zmian w prawie budowlanym. To właśnie 
za ich sprawą cały proces inwestycyjno-bu-
dowlany ma być prostszy i przyspieszony. 
Chodzi o pozbycie się zbyt rygorystycznych 
procedur, usunięcie nadmiernych obo-
wiązków po stronie inwestora oraz 
doprecyzowanie przepisów budzących 
wątpliwości interpretacyjne. 

Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom:
 Łatwiej będzie można zalegalizować, co 

najmniej 20-letnie, samowole budowlane. 
Dzięki temu zostaną one włączone do sys-
temu kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem 
uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie 
przedstawienie ekspertyzy technicznej, po-
twierdzającej możliwość bezpiecznego użyt-
kowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.

 Projekt budowlany ma składać się z:
1. projektu zagospodarowania działki lub te-

renu (usytuowanie, układ komunikacyjny,  
informacja o obszarze oddziaływania 
obiektu),

2. projektu architektoniczno-budowlanego 
(układ przestrzenny, projektowane rozwią-
zania techniczne i materiałowe),

3. projektu technicznego (opis konstrukcji,  
instalacji, charakterystyka energetyczna).

 Osoby budujące będą składać mniej doku-
mentów. Dotyczyć to będzie etapu składania 
wniosku o pozwolenie na budowę lub zgło-
szenie. Po zmianach, do wniosku trzeba bę-
dzie dołączać tylko część obecnego projektu 
budowlanego (projekt zagospodarowania 
działki lub terenu i projekt architektoniczno-
-budowlany w nowej formule, bez projektu 
technicznego). Zmniejszy się również liczba 
wymaganych egzemplarzy projektu budowla-
nego dołączanego do wniosku – z 4 do 3.

 Projektant będzie sprawdzał czy budynki 
mieszkalne można podłączyć do istniejącej 
sieci ciepłowniczej. Rozwiązanie to będzie 
wspierało program „Czyste Powietrze”. Chodzi 

o podłączanie nowych inwestycji do sieci cie-
płowniczej wszędzie tam, gdzie jest to dziś 
możliwe.

 Wprowadzono 5-letni termin na stwierdzenie 
nieważności decyzji pozwolenia na budowę i 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej 
pory, nieważność decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę można było stwierdzić wiele lat po tym, 
jak budynek powstał i był użytkowany.

 Biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzeda-
jące, paczkomaty, automaty przechowujące 
przesyłki lub automaty służące do wykony-
wania innego rodzaju usług o wysokości do 
3 m włącznie – będą zwolnione z obowiązku 
uzyskania pozwolenia na budowę oraz do-
konania zgłoszenia. Na dynamicznie rozwija-
jącym się rynku różnego rodzaju automatów 
nie jest potrzebna decyzja o pozwoleniu na 
budowę i dziennik budowy dla każdego ta-
kiego automatu.

 Przewidziano też kolejne zwolnienia z obo-
wiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, 
m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych 
wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego bu-
dynku, czy przydomowych tarasów naziem-
nych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą 
np. urządzenia melioracji wodnej.

 Wzmocniono bezpieczeństwo pożarowe w 
przypadku zmiany sposobu użytkowania bu-
dynku lub jego części, np. przy zmianie miesz-
kania na przedszkole czy piwnicy w bloku na 
escape room – konieczne będzie sporządzenie 
ekspertyzy przeciwpożarowej.

 Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie 
nowych inwestycji. Będą np. sprzyjać przyłą-
czaniu nowych inwestycji do sieci elektro-
energetycznych, gazowych, ciepłowniczych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Wprowa-
dzono  także zakaz pobierania przez przedsię-
biorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty 
za wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Dopłaty do fotowoltaiki

Są pieniądze  
do rozdania

Szczegóły programu dostępne są na stronie mojprad.gov.pl. Informacji  
o nim udzielają też doradcy energetyczni NFOŚiGW (doradztwo-energetyczne.
gov.pl). Dodatkowo działa infolinia (tel. 22 45 95 990) i dwa adresy mailowe:  

mojprad@nfosigw.gov.pl i wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl.

opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Z programu „Czyste Powie-
trze” korzystać możemy od 
września 2018 roku. Wspiera 
on termomodernizację bu-
dynków jednorodzinnych  
i pomaga w walce ze smo-
giem. Łącznie na te działania 
w ramach programu przezna-
czono aż 103 mld złotych. 
Dowiedz się więcej i skorzy-
staj z dofinansowania!

Dzięki programowi osoby fi-
zyczne mogą otrzymać bezzwrotne 
dotacje i pożyczki na ocieplenie 
swoich domów, a także m.in. na 
zakup nowoczesnych kotłów, pomp 
ciepła czy montaż systemów wen-
tylacji z odzyskiem ciepła. W ra-
mach programu przewidziano dwie 
formy finansowania. Na dotacje 
przeznaczona zostanie kwota 63,3 
mln złotych, z kolei na pożyczki wy-
gospodarowano 39,7 mld złotych. 
Dotacja z programu obejmuje do-
cieplenie przegród zewnętrznych 
budynku (zarówno poddasza, jak i 
ścian zewnętrznych),  wymianę sto-
larki okiennej, a także m.in. zakup 
nowoczesnych kotłów na paliwo 
stałe, pomp ciepła, mikroinstalacji 
fotowoltaicznych, kolektorów sło-
necznych. Celem programu „Czyste 
Powietrze” jest przede wszystkim 
poprawa efektywności energe-
tycznej i zmniejszenie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń do atmos-
fery z istniejących jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych lub 
uniknięcia emisji z zanieczyszczeń 
powietrza pochodzącej z nowo 

wybudowanych jednorodzinnych 
domów. 

Beneficjenci
Beneficjentami programu mogą 

być osoby fizyczne, które posiadają 
prawo własności lub są współ-
właścicielami jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego, a w przy-
padku gdy jednorodzinny budynek 
mieszkalny jest we współwłasności 
kilku osób, dofinansowanie przy-
sługuje współwłaścicielowi, pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez 
pozostałych współwłaścicieli tego 
budynku. 

Jakie przedsięwzięcia?
Dofinansowaniu podlegają 

przedsięwzięcia, takie jak:
- demontaż i wymiana źródeł ciepła 

na paliwo stałe starej generacji 
nie spełniających wymagań okre-
ślonych w załączniku do Roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 
r. w sprawie wymagań dla kotłów 
na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1690)

- instalacja urządzeń i instalacji 
spełniających wymagania tech-
niczne określone w załączniku nr 
1 do Programu priorytetowego: 
kotły na paliwa stałe, węzły 
cieplne, systemy ogrzewania 
elektrycznego, kotły olejowe, 
kotły gazowe kondensacyjne, 
pompy ciepła powietrze, pompy 
ciepła odbierające ciepło z gruntu 
lub wody, wraz z przyłączami

- zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii: kolektory sło-
neczne, mikroinstalacje fotowol-
taiczne spełniających wymagania 
techniczne określone w załącz-
niku nr 1 do Programu prioryteto-
wego, dofinansowanie wyłącznie 
w formie pożyczki

- wykonanie termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych, w 
zakresie pozostałym niż okre-
ślone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. 
docieplenie przegród zewnętrz-
nych i wewnętrznych, wymiana 
i montaż stolarki zewnętrznej, 
montaż i modernizacja instalacji 
wewnętrznych ogrzewania i cie-
płej wody użytkowej).

Gdzie i do kiedy składać 
wnioski?

Wnioski można składać w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w terminie do 30 
czerwca 2027 r. Istnieje również 
możliwość elektronicznego do-
starczenia wniosku poprzez apli-
kację internetową, czyli Portal 
Beneficjenta, który dostępny jest na 
stronie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Szczegółowe informacje 
oraz regulamin programu można 
sprawdzić na stronie internetowej 
Funduszu. 

Zmiany od 2020 roku
Od 1 stycznia 2020 roku obowią-

zują zmiany w programie „Czyste 
Powietrze”. Nie będzie można 

pozyskać już dofinansowania do 
pieców w nowo budowanych do-
mach. W sprzedaży nie mogą być 
już dostępne piece, które nie speł-
niają najwyższych norm w zakresie 
emisji szkodliwych substancji, 
wobec tego dalsze dotacje do za-
kupu pieców spełniających takie 
normy straciło sens. Wszystkie 
pozostałe zasady programu pozo-
stają niezmienne, co oznacza, że 
nadal będzie można ubiegać się o 
wsparcie do termomodernizacji i 
wymiany ogrzewania dla domów 
istniejących oraz będzie możliwość 
uzyskania preferencyjnej pożyczki 
do zakupu i montażu instalacji OZE. 
O dofinansowanie do pieców mogą 
ubiegać się zatem właściciele lub 
współwłaściciele istniejących już 
budynków, którzy chcą wymienić 
źródło ciepła na oszczędniejsze  
i bardziej ekologiczne.

Paula Nogaj
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Program „Czyste Powietrze”

Walcz ze smogiem!

Informacje na temat 
Programu „Czyste powietrze” 
można uzyskać w punktach 

konsultacyjnych WFOŚiGW w 
Katowicach, Bielsku-Białej oraz 

w Częstochowie. 

Punkt Informacyjny 
WFOŚiGW:

Częstochowa,  
ul. Jana III Sobieskiego 7

(punkt czynny w dni robocze 
w godzinach od 9:00 do 14:00) 

 
Infolinia programu  
„Czyste powietrze”:  

32 60 32 252
email:  

czystepowietrze@wfosigw.
katowice.pl 

 Rozliczanie zadań w ramach 
Programu Czyste Powietrze: 

32 60 32 256

Więcej informacji na stronie 
Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej: 

http://nfosigw.gov.pl/ 
czyste-powietrze/aktualnosci/

Kontakt z 
pracownikami Zespołu ds. 

Programu Czyste Powietrze:
Numery telefonów do 
pracowników Zespołu:

Kapek Marzenna (Kierownik 
Zespołu) - 32 60 32 251

Bączyński Robert - 32 60 32 
355 (Częstochowa)

Giżyński Norbert - 32 60 32 
295 (Częstochowa)

Koch Paula - 32 60 32 292 
(Częstochowa)

Osoby zajmujące się 
przygotowywaniem umów:

Banek Jerzy 32 60 32 302
Gajewski Tomasz 32 60 32 381
Górniok Magda 32 60 32 311
Gruca Michalina 32 60 32 314
Kowynia Klaudia 32 60 32 303
Niemiec Paulina 32 60 32 315

Pniak Artur 32 60 32 348
Starzyńska Edyta   

32 60 32 207
Zdziarska Agnieszka  

32 60 32 312
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Podatnicy od początku 2019 
r. mogą korzystać z nowej pre-
ferencji w PIT, czyli tzw. ulgi 
termomodernizacyjnej. Kwota 
odliczenia może wynieść nawet 
53 tys. zł w odniesieniu do 
wszystkich przedsięwzięć ter-
m o m o d e r n i z a c y j n y c h 
realizowanych we wszystkich 
budynkach, których podatnik 
jest właścicielem lub współwła-
ścicielem.

- Z możliwości odliczenia mogą 
skorzystać podatnicy, którzy opo-
datkowują swoje dochody według 
skali podatkowej lub jednolitej 
19% stawki podatku oraz opła-
cający ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych. Ulga termo-
modernizacyjna dotyczy wyłącznie 
wydatków poniesionych przez po-
datnika, który jest właścicielem lub 
współwłaścicielem budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego pod 
warunkiem, że przedsięwzięcie ter-
momodernizacyjne w tym budynku 
zostanie zakończone w okresie 3 
kolejnych lat, licząc od końca roku 
podatkowego, w którym poniesiono 
pierwszy wydatek.

Ile można odliczyć?
Kwota odliczenia nie może prze-

kroczyć 53 000 zł w odniesieniu do 
wszystkich przedsięwzięć termo-
modernizacyjnych realizowanych 
w poszczególnych budynkach, któ-
rych podatnik jest właścicielem 
lub współwłaścicielem. Odliczenie 
dotyczy budynków już wybudowa-
nych. Z ulgi termomodernizacyjnej 
nie można korzystać w przypadku 
budynku będącego w budowie – 
wyjaśnia Ministerstwo Finansów. 
Na stronie internetowej minister-
stwa znaleźć możemy przydatne 
objaśnienia podatkowe, które 
przedstawiają zasady zastosowania 
ulgi termomodernizacyjnej – m.in. 
informacje, jak się ustala wysokość 
wydatków i kiedy odlicza się ulgę 
wraz z przykładami, a także  infor-
macje nt. dotacji udzielonych w 

ramach programów rządowych 
„Czyste powietrze” oraz „Mój prąd”.

Wydatki podlegające odliczeniu 
muszą być poniesione na realizację 
przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego, czyli przedsięwzięcia, któ-
rego przedmiotem jest: 
- ulepszenie, w wyniku którego na-

stępuje zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię dostarczaną 
na potrzeby ogrzewania i pod-
grzewania wody użytkowej oraz 
ogrzewania do budynków miesz-
kalnych, 

- ulepszenie, w wyniku którego 
następuje zmniejszenie strat 
energii pierwotnej w lokalnych 
sieciach ciepłowniczych oraz za-
silających je lokalnych źródłach 
ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, 
do których dostarczana jest z 
tych sieci energia, spełniają wy-
magania w zakresie oszczędności 
energii, określone w przepisach 
prawa budowlanego, lub zostały 
podjęte działania mające na celu 
zmniejszenie zużycia energii do-
starczanej do tych budynków, 

- wykonanie przyłącza technicz-
nego do scentralizowanego 
źródła ciepła, w związku z likwi-
dacją lokalnego źródła ciepła, w 
wyniku czego następuje zmniej-
szenie kosztów pozyskania ciepła 
dostarczanego do budynków 
mieszkalnych, 

- całkowita lub częściowa zamiana 
źródeł energii na źródła odna-
wialne lub zastosowanie wyso-
kosprawnej kogeneracji. 

Paula Nogaj
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PIT za 2019 rok

Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej



Jednostki samorządu teryto-
rialnego do 15 kwietnia br. 
mogą składać wnioski na dofi-
nansowanie zadań przy udziale 
środków z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego 
„Ogólnopolski program finan-
sowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest”.

Samorządy mają czas na skła-
danie wniosków do 15 kwietnia 
2020 roku. Nabór adresowany jest 
do jednostek samorządu teryto-
rialnego województwa śląskiego, 
w których została przeprowadzona 
inwentaryzacja wyrobów zawie-
rających azbest, planujących za-
dania związane z demontażem, 
zbieraniem, transportem i uniesz-
kodliwieniem wyrobów zawiera-

jących azbest, zgodnie z gminnym 
programem usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest. 
Jak podkreśla w regulaminie do-
stępnym na swojej stronie in-
ternetowej Fundusz, jednostka 
samorządu terytorialnego jest 
wnioskodawcą i tym samym ponosi 
odpowiedzialność za prawidłową 
realizację zadań, w tym w szczegól-
ności za rozliczenie finansowe, kwa-
lifikowalność kosztów, weryfikację 
i rozliczenie efektu rzeczowego 
i ekologicznego, przestrzeganie 
przepisów w zakresie udzielania 
pomocy publicznej oraz w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecz-
nego użytkowania i usuwania wy-
robów zawierających azbest. Termin 
zakończenia zadań wyznaczony 
został na 30 września 2020 roku.  
Z związku z programem ogłoszonym 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, warto pozostać czujnym 
i regularnie sprawdzać ogłoszenia 
poszczególnych gmin. Samorządy 
powinny poinformować o podejmo-
wanych w tej kwestii działaniach. 

Azbest jest groźny
Dawniej azbest był często wy-

korzystywanym materiałem bu-
dowlany, jednak ma on negatywny 
wpływ na ludzkie zdrowie i środo-
wisko. Od 1998 roku obowiązuje 
całkowity zakaz produkcji i wy-
korzystywania azbestu. Ponadto 
zgodnie z dyrektywną Unii Euro-
pejskiej do 2032 roku powinien on 
zostać usunięty i zutylizowany – ze 
wszystkich miejsc, w których wciąż 
występuje. Jest on bowiem zali-

czany jako jedno z najgroźniejszych 
zanieczyszczeń na naszej planecie. 
Stanowi on niebezpieczeństwo dla 
ludzkiego życia, gdyż oddychanie 
powietrzem, które jest zanieczysz-
czone włóknami azbestu, sprawia, 
że docierają one do płuc i nie 
można ich usunąć. Negatywny efekt 
może ujawnić się nawet po wielu 
latach. Choć azbest jest niemal 
wszędzie, w budownictwie jedno-
rodzinnym najczęściej występuje 
w formie pokrycia dachowego. Na 
pewno każdy z nas chociaż raz w 
swoim życiu widział ten surowiec 
w postaci falistych płyt cemento-
wo-włóknowych. Azbest stosowano 
również do okładzin na elewacje, 
rur, kanałów wentylacyjnych i spali-
nowych, a także innych elementów. 
Dlaczego był on tak często wybie-
rany? Przede wszystkim dlatego, 

że był stosunkowo tani i trwały, 
odporny na wysoką temperaturę, 
mróz i korozję. Temat usuwania  
i utylizowania azbestu – dawniej 
zwanego eternitem ciągle powraca 
również za sprawą środków ma-
sowego przekazy. Jesteśmy społe-
czeństwem, którego świadomość 
ekologiczna z roku na rok zwiększa 
się. Wszyscy zdajemy sobie bowiem 
sprawę, że azbest jest rakotwórczy. 
Powinniśmy z związku z tym zacząć 
działać, choć usuwanie tych mate-
riałów nie jest łatwe ze względu na 
finanse. Bardzo często właściciele 
poszczególnych nieruchomości 
nie mają wystarczającej ilości pie-
niędzy na zmianę starego pokrycia 
dachu. Na szczęście niektóre gminy 
dofinansowują tego typu przedsię-
wzięcia.

Paula Nogaj  

zdj. pixabay.com
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Usuwanie azbestu i wyrobów, które go zawierają



Z roku na rok stajemy się coraz 
bardziej ekologiczni. Wymie-
niamy piece, wyposażamy nasze 
domy w systemy fotowoltaiczne i 
dokonujemy wiele innych zmian  
w naszym otoczeniu, które mają 
pozytywnie wpłynąć na środo-
wisko. Nawet mieszkając w bloku 
możemy wprowadzić małe, eko-
logiczne zmiany – na przykład 
używając energooszczędnych ża-
rówek LED.

Jeżeli szukamy żarówek, które 
będą nie tylko energooszczędne, ale 
również posłużą nam przez wiele 
lat, możemy skorzystać z ekologicz-
nego rozwiązania, jakim jest oświe-
tlenie LED. Pozwoli nam ono przede 
wszystkim zaoszczędzić na rachun-
kach za prąd. Ponadto żarówki LED 
są bezpieczne i przyjazne dla śro-
dowiska, gdyż nie zawierają szko-
dliwych substancji i po ich zużyciu, 
nadają się do recyklingu. Dzięki ich 

stosowaniu, wprowadzimy do na-
szego otoczenia i życia, małe eko-
logiczne zmiany, z których możemy 
być dumni, bowiem żarówki LED 
zużywają do 85% mniej energii w 
porównaniu z tradycyjnymi. Poza 
tym mogą święcić do 25 tysięcy 
godzin, czyli ok. 25 lat. Oczywiście 
taka żarówka kosztuje nieco więcej, 
niż tradycyjna, jednak zainwesto-
wane pieniądze powinny zwrócić 
się już po dwóch latach użytko-

wania. Oszczędzamy na wydatkach 
na prąd, a ponadto przyczyniamy 
się do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Oświetlenie LED 
jest o tyle świetnym rozwiązaniem, 
że stwarza nowe możliwości przy 
projektowaniu i aranżacji wnętrz. 
Możemy tworzyć przy ich użyciu 
unikalne kształty, co nie jest moż-
liwe przy stosowaniu tradycyjnych 
żarówek. Dodatkowym atutem jest 
to, że ledowe światełka gwarantują 

ciepłe, jasne i równomierne światło, 
które jest przyjemniejsze dla oczu. 
Ciekawostką jest to, że nie nagrze-
wają się, zatem nie można się nimi 
oparzyć. 

LED (z języka angielskiego light-
-emitting diode) to dioda emitująca 
światło, czyli inaczej elektrolumine-
scencyjna. Światło emitowane przez 
LED-y generowane jest poprzez 
ruch elektronów w półprzewod-
niku. Jest to inny mechanizm niż 
w przypadku tradycyjnych żarówek 
– świecą się one na skutek prze-
pływu prądu elektrycznego przez 
cienkie włókno, które rozgrzewa się 
do określonej temperatury, wytwa-
rzając światło.

Paula Nogaj
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Ekologia na co dzień

Energooszczędne żarówki LED



18. PIĄTEK-NIEDZIELA 24-26 STYCZNIA 2020 REKLAMA

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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  
- kożuch męski na wzrost 170 cm 
- prasowalnicę elektryczną 
- antenę do TV z przyłączem 
   ( kpl do zamontowania ) 
- maszynę dziewiarską firmy Bosch

tel. 34 362 94 27

 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 część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

 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  
1. FOTEL - 60 zł 
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł 
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł 
4. Kurtkę damską M czerwoną    
PUMA - 160 zł 
5. Kozaki damskie skórzane rozm. 
40 - 150 zł 
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł

tel. 660 714 015 

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

SPRZEDAM

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

MATRYMONIALNE

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 

  KUPIĘ telewizor LCD 32 cale 
    tel. 518 397 625 

 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

 SAMOTNY, po rozwodzie, 53 lata, 
pozna panią chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511-224-410

 RENCISTA,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis: 
tel. 531 638 188

 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

WYNAJMĘ

USŁUGI
 POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

 WYNAJMĘ działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381



  Dokończenie ze str. 1  
Nową nawierzchnię zyskają 

przede wszystkim drogi dojazdowe 
do głównych arterii dzielnicowych, 
w tym te, po których kursują auto-
busy komunikacji miejskiej. - Pra-
cami objęte zostaną także odcinki 
ulic pozostałe dotychczas poza 
granicami dużych zadań łączące 
zrealizowane już inwestycje dro-
gowe – mówi Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MZDiT. W ramach inwe-
stycji powstaną też nowe miejsca 

parkingowe oraz postojowe dla 
taxi.  - Wiem, że drogowych potrzeb 
w poszczególnych dzielnicach jest 
ciągle dużo – zaznacza prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. - Dlatego 
cieszę się, że mimo trudności fi-
nansowych, z jakimi się borykają 
się obecnie samorządy, w tym także 
Częstochowa, wygospodarowa-
liśmy środki na poprawę komfortu 
poruszania się po kilkunastu od-
cinkach dróg lokalnych. W ramach 

programu „Lepsza Komunikacja w 
Częstochowie” w tym roku rozpocz-
niemy realizację kolejnych strate-
gicznych inwestycji drogowych, jak 
przebudowa DK-1 czy DK-46. Nie 
zapominamy jednak także o sukce-
sywnej poprawie stanu dróg dzielni-
cowych. Jeżeli pojawią się w MZDiT 
oszczędności, będziemy chcieli je 
w miarę możliwości wykorzystać w 
podobny jak obecnie sposób, zwięk-
szając efektywność corocznego pro-
gramu budowy i przebudowy dróg 
lokalnych  – dodaje.

  Wymiana nawierzchni zakoń-
czyła się już na ulicach:
 Ostrej (Ostatni Grosz)
 Welońskiego (Wyczerpy  

- Aniołów)
 Fiołkowej (Kiedrzyn)
 

Najpóźniej do połowy maja 2020 
roku prace remontowe zostaną 
przeprowadzone na ulicach:
  Podhalańskiej (Lisiniec)
 Turystycznej (Mirów)
 Łosiowej (Dźbów)

 Solnej (Wyczerpy – Aniołów)
 Sojczyńskiego – Warszyca 

(Północ) – odcinek od ul. Pilec-
kiego do ul. Hausbrandta
 
W tym samym terminie na-

wierzchnia zostanie wymieniona 
także na ul.:
 Wilsona (Śródmieście) – na od-

cinku od ul. Garibaldiego do  
al. NMP

 Bohaterów Monte Cassino 
(Trzech Wieszczów) – na odcinku 
od ul. Goszczyńskiego do nowej 

nawierzchni w kierunku centrum 
na obu jezdniach
 
  Ponadto zrealizowana zostanie 

budowa miejsc parkingowych przy 
ul. Piastowskiej wraz z postojem 
Taxi (Stradom).

Wymienione zadania kosztować 
będą łącznie blisko 2,1 mln zł. 
Środki na ich realizacje pocho-
dzić będą z budżetu miasta. Na 
wszystkie prace zostały już podpi-
sane umowy. 

Katarzyna Gwara
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Dobra wiadomość

Dodatkowe pieniądze na remonty

Paliwowy złodziej

Tankował i odjeżdżał
Ponad 20 kradzieży paliwa z 

najróżniejszych stacji ma na 
swoim koncie 34-latek zatrzy-
many przez policjantów 
z Kłomnic. Sprawca wykorzy-
stując kilka kompletów 
skradzionych tablic rejestracyj-
nych tankował i odjeżdżał nie 
płacąc rachunku. Grozi mu 
do 5 lat więzienia.

Policjanci z Kłomnic pracowali 
nad sprawami licznych kradzieży 
paliwa na stacjach benzynowych. 
Ustalili, że ze wszystkimi incyden-
tami może mieć coś wspólnego 34-
latek z Częstochowy.  Prowadzone 
przez nich działania doprowadziły 
do wytypowania podejrzanego. 

Mężczyzna został zatrzymany. W   
jego samochodzie odkryto tablice 
rejestracyjne z innych pojazdów. 
- Wstępne ustalenia śledczych 
wskazują, że mężczyzna dopuścił 
się ponad dzwudziestu kradzieży 
na stacjach paliw w Częstochowie 
i powiecie – mówi asp. szt. Marta 
Kaczyńska z częstochowskiej po-
licji. - Złodziej kradł paliwo także 
na stacjach w innych powiatach 
- ramoszczańskim, myszkowskim 
i lublinieckim. Z procederu tego 
uczynił sobie stałe źródło dochodu. 
W sumie  w okresie od marca do li-
stopada ubiegłego roku jego łupem 
padło ponad 700 litrów paliwa – 
wyjaśnia  asp. szt. Marta Kaczyńska.

Częstochowianin usłyszał już 
zarzuty za liczne kradzieże. Złożył 

w tej sprawie wyjaśnienia.  Męż-
czyźnie grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności. Sprawa ma 
charakter rozwojowy.

Katarzyna Gwara

zdj. MZDiT / ul. Fiołkowa

zdj. MZDiT / ul. Wilsona - przed

zdj. MZDiT / ul. Welońskiego - po zdj. MZDiT / ul. Ostra - po

zdj. archiwum

zdj. MZDiT / ul. Turystyczna - przed

zdj. MZDiT / ul. Boh. Monte Cassino - przed
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Przez ponad 52 godziny au-
tostrada A1 pomiędzy 
Tuszynem i Piotrkowem Try-
bunalskim była wyłączona 
z ruchu. W tym czasie wybu-
rzono sześciu wiaduktów 
w ciągu dróg lokalnych znajdu-
jących się nad przebudowywaną 
trasą. 

Pierwotnie planowano za-
mknięcie trasy na  59 godzin. Tyle 
potrzeba było, aby wyburzyć sześć 
wiaduktów na drogach powiatowych 
biegnących nad budowaną auto-
stradą. Do takiej operacji konieczne 
było całkowite zamknięcie odcinka. 
Zdecydowano się na weekend, ze 
względu na mniejszy ruch i mniejszą 
uciążliwość dla kierowców. - To 
bardzo trudna czaso -  i pracochłonna 
operacja. Po zamknięciu ruchu w 
pierwszej kolejności trzeba było 

przygotować specjalne poduszki z 
piasku, które zabezpieczały jezdnię 
przed uszkodzeniami w czasie roz-
biórki. Następnie konieczne było 
przywiezienie ciężkiego sprzętu do 
rozbiórki (po kilka sztuk do każdego 
wiaduktu). W dalszej kolejności, 
już po rozbiórce, konieczne było wy-
wiezienie setek to gruzu, złomu, ze 
zbrojeń starych konstrukcji i piasku 
użytego do budowy poduszek – in-
formują przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Później można było dokładnie po-
sprzątać jezdnię - ze względu na po-
godę i fakt, że nawierzchnię trzeba 
było zmywać wodą, użyto solarek, 
aby zlikwidować ewentualną śli-
skość. - Dopiero w tym momencie 
przyszła chwila na demontaż tym-
czasowego oznakowania i przywró-
cenie ruchu na autostradzie. Licząc 
średnio w przypadku każdego z wia-
duktów taka operacja zajęła niecałe 
10 godzin. Należy to uznać za swo-
isty rekord – podkreślają. Podczas 
realizowania prac związanych z wy-
burzaniem mostów, kierowcy korzy-
stali z objazdów. Dlaczego konieczne 
było zrównanie ich z ziemią? Ze 
względu na ich zły stan techniczny. 
Poza tym nie odpowiadają one 
obecnym standardom i parame-
trom technicznym. W ich miejsce 
wybudowane będą nowe, o więk-
szej nośności, z oddzielnym ciągiem 
pieszo-rowerowym,  znacznie bez-
pieczniejsze od zamykanych. Jak de-
klaruje wykonawca, wszystkie sześć 
wiaduktów powinno być gotowych 
i przekazanych od użytkowania w 
ciągu najbliższego roku. 

Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 24 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

  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

 OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł. 29.900 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

 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008 22.900 zł

 NISSAN MICRA  1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I-wł., serwis, F-VAT 24.900 zł

 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
 FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005 8.900 zł

 VW KRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014 36.000 zł netto

 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

 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2017 
gwarancja, I-wł., F-VAT 34.900 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

 CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011 
kraj., I – wł., serwis 12.900 zł

 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 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

 RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008 11.900 zł FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

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

 MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj. 47.500 zł

 SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012 26.500 zł

 OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005 9.200 zł

 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008 23.900 zł

 AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006 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

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

32.900 zł

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

47.900 zł

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

39.900 zł

TOYOTA YARIS 1.5 E,  
2018, serwis, F-VAT 
kraj.,  I - wł. 
gwarancja 

45.900 zł

VW POLO 1.4 E + LPG, 
rok prod. 2009  
 

19.900 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

Autostrada A1

Mosty wyburzone
Po oddaniu A1

Ruch w mieście nieco się 
zmniejszył

  Dokończenie ze str. 1  
Po oddaniu autostradowej ob-

wodnicy Częstochowy ruch w mie-
ście nieco się zmniejszył. Z analiz 
MZDiT dzienne natężenie spadło 
o kilka tysięcy pojazdów (o około 
20 – 25%). Najbardziej widoczne 
jest to, że przez nasze miasto prze-
jeżdża mniej samochodów cięża-
rowych i ciężarowych z przyczepą. 
- Liczba tego typu pojazdów z 
około 2,5 tysiąca pojazdów na dobę 
spadła do nieco ponad 1,5 tys. na 
dobę w analogicznych okresach 
– zaznacza Maciej Hasik. Spadek 
nie jest jednak zadowalający. - Dla 
porównania średnie dzienne natę-
żenie ruchu na DW 908 w ciągu ul. 

Gościnnej jeszcze przed dociągnię-
ciem A1 z Pyrzowic do południo-
wych rubieży miasta wynosiło w 
wakacje 2019 roku ok. 8,5 tys po-
jazdów na dobę łącznie. Dlatego do 
oczekiwanego poziomu dla DW 908 
w granicach miasta potrzebny jest 
jeszcze znaczny spadek natężenia 
ruchu – podkreśla Maciej Hasik. 

 Specjaliści z Miejskiego Zarządu 
Dróg i Transportu w Częstochowie z 
zakresu inżynierii ruchu drogowego 
przewidują, że sytuacja będzie opty-
malna dopiero po otwarciu wszyst-
kich węzłów i doprowadzeniu przez 
GDDKiA do pełnej funkcjonalności 
autostradowej obwodnicy miasta. 
Jak na razie do użytku oddano 
dwa z czterech docelowych wę-

złów. - Wówczas łączne natężenie 
ruchu powinno spaść w miejscu 
dokonywania pomiarów jeszcze 
o kilka tysięcy pojazdów na dobę, 
czyli o kolejne 20 – 25%. Reasu-
mując, dopiero wówczas ruch bę-
dzie mniejszy na Dźbowie o połowę 
w porównaniu do okresu, kiedy 
postawiono miasto przed faktem 
dokonanym wpuszczenia niechcia-
nego potoku aut przez miejskie 
ulice, co negatywnie wpłynęło na 
komfort poruszania się po mieście 
i życia przy głównych arteriach 
Częstochowy. Ten czas na szczęście 
częstochowianie i częstochowianki 
mają już za sobą – podsumowuje 
Maciej Hasik. 

Katarzyna Gwara
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Studio TRENDY zaprasza

Efektowne fryzury, które cię odmłodzą

Nietypowe 
warkocze

1. Rozczesujemy włosy. 

2. Następnie dzielimy je na pół. Po-
wstałe połówki ponownie roz-
dzielamy na dwie części. W sumie 
powinny nam powstać cztery – dwa 
górne pasma i dwa dolne.  Każde z 
nich zabezpieczamy wsuwką.

3. Zaczynamy zaplatać warkocz do-
bierany na zewnątrz/na skos. Jak to 
zrobić? Z prawej strony bierzemy 
górne pasemko i kończymy war-
kocz, wplatając w niego pasemko 
dolne z lewej strony. Powstały war-
kocz zabezpieczamy gumką.

4. Taką samą czynność wykonujemy 
z pozostawionymi pasemkami. 
Z lewej strony pasemko górne  
pleciemy z pasemkiem prawym 
dolnym. Pamiętajmy, że ten war-
kocz idzie dołem pod już ist-
niejącym warkoczem. Na koniec 
tradycyjnie zabezpieczamy war-
kocz gumką.

5.  Lekko rozciagamy powstałe war-
kocze. Fryzura jest gotowa. Jeśli 
mamy chwilę czasu, możemy nie-
zaplecione końcówki warkoczy za-
winąć finezyjnie gumką.

1. 2.

3. 4. 5.

Luźny koczek
1. Rozczesujemy włosy i spryskujemy 

je delikatnie lakierem lub wodą. 
Następnie na środku robimy prze-
działek.

2. Robimy klasyczny warkocz dobie-
rany. To upięcie zaczymy od przodu 
głowy i w sposób pionowy two-
rzymy ciasno zaplecioną fryzurę. 

 
3. Gdy jesteśmy już w okolicach 

czubka głowy, związujemy 
gumką, a następnie pleciemy 
do końca zwykłym splotem. 

Jeśli chcemy nadać fryzurze luź-
niejszego charakteru, możemy po-
luzować sploty i wpleść w warkocz 
wstążkę.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Masz dość typowych fryzur? 
Postaw na coś niecodziennego. 
Wystarczy kilka chwil, aby wycza-
rować coś efektownego. 
Propozycje mistrzów fryzjerstwa 
z salonu Trendy (ul. Dąbrow-
skiego 5) sprawdzą się zarówno 
na co dzień, jak i podczas wie-
czornych wyjść.

STUDIO FRYZJERSKIE TRENDY HAIR FASHION
CZĘSTOCHOWA,  UL. DĄBROWSKIEGO 5

tel. 34 324 51 06
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Plebiscyt

Wybieramy najlepszych sportowców! 
Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do oddawania głosów w tradycyjnym corocznym plebiscycie na najlepszych sportowców, trenerów oraz dzia-
łaczy regionu. Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele kilkunastu dyscyplin sportu. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 stycznia podczas obrad kapi-
tuły, a wręczenie nagród 7 lutego. Przyznana zostanie również statuetka od internautów. Głosować można za pośrednictwem naszej strony internetowej   
www.zycieczestochowy.pl oraz kuponów publikowanych w gazecie.

Kategoria ZAWODNICY  
- wybór 10 osób Klub Osiągniecia i zasługi

Bartłomiejczyk Radosław CKS Budowlani W roku 2019 zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski U-16 w Siedmioboju. Jest również świetnym plotkarzem na 110 m 
ppł. i 200 m ppł.,  zajął piąte miejsca w MP U-16, powołany do zaplecza Kadry Narodowej U-18

Bugdoł Ewa WLKS Kmicic I miejsce w PŚ w Triathlonie kat. elita na dystansie długim, II miejsce w ME w Triathlonie kat. elita na dystansie długim, I miejsce 
w MP w Aquathlonie w kat. elita

Dziura Karolina Klub Sportowy 
Dragon Janów

I miejsce w konkurencji indywidualnych technik specjalnych oraz w drużynowych w  MŚ Juniorów w Taekwon-do, I miejsce w 
konkurencji drużynowych technik specjalnych, walk drużynowych i III miejsce indywidualnie w konkurencji walk do 60 kg ME 
Juniorów w Taekwon-do, I miejsce w konkurencji indywidualnych technik specjalnych i walk 60 kg w MP Juniorów Młodszych w 
Taekwon-do, I miejsce w PP i Grand Prix Polski w Taekwon-do

Jakubowski Adam CzTL Orlęta II miejsce w Mistrzostwach Polski U-20 w biegu na 400 m ppł., VII miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski U-20 w biegu na 
200 m, XI miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu na 400 m ppł. 

Jelonek Jakub CKS Budowlani
W roku 2019 zdobył medal brązowy MP Seniorów w chodzie na 50 km, był to jego drugi start na tym dystansie poprawiając 
jednocześnie rekord życiowy. Startował w Pucharze Świata w drużynie narodowej w zawodach na Litwie. Przygotowuje się do 
trzecich Igrzysk Olimpijskich w Tokio

Kogut Damian Stow. Sportowe Seniorzy - 
Juniorom Siatkówka 2002 Czołowy zawodnik drużyny Exact Systems Norwid biorącej udział w rozgrywkach I ligi piłki siatkowej mężczyzn

Madsen Leon Włókniarz SA lider forBET Włókniarza, najskuteczniejszy zawodnik w PGE Ekstralidze, III miejsce w Drużynowych MP, III miejsce w Indywidualnych 
ME i II miejsce w Indywidualnych MŚ

Malinowski Piotr RKS Raków SA Awans do PKO Ekstraklasy piki nożnej, gra w półfinale Totolotek Pucharu Polski

Miśkowiak Jakub Włókniarz SA I miejsce w Młodzieżowych Indywidualnych MP i III miejsce w Młodzieżowych MP Par Klubowych

Mroczek Angela KS Częstochowianka Awans do I ligi piłki siatkowej kobiet - podstawowa zawodniczka

Myrda Paulina UKS 48 II miejsce w MŚ w Pięcioboju w sztafecie żeńskiej oraz III miejsce w MŚ w klasyfikacji drużynowej w kat. U-17

Nocoń Piotr KS Skra SA Czołowy zawodnik  drużyny Skry biorącej udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej

Pacak Patrycja Aeroklub I miejsce w 10. Szybowcowych Mistrzostwach Świata w Akrobacji Advanced w Deva w Rumunii. Jedyna kobieta, która osiągnęła 
tak duży sukces na świecie.

Parzęczewski Robert - W 2019 r. zdobył Międzynarodowy Pas Mistrza Polski, trzynasty w dywizji półciężkiej w rankingu federacji International Boxing 
Federation (24-1, 16 KO) 

Pawlicki Adrian KU AZS UJD III miejsce w Indywidualnych MP w dwuboju w wadze 90kg w Podnoszeniu Ciężarów (trzeci w rwaniu i w podrzucie)

Petrášek Tomáš RKS Raków SA Awans do PKO Ekstraklasy piłki nożnej, gra w półfinale Totolotek Pucharu Polski

Schwarz Petr RKS Raków SA Awans do PKO Ekstraklasy piłki nożnej, gra w półfinale Totolotek Pucharu Polski

Szymański Marcin Stow. Speedway 
Fan Club

Multimedalista MŚ - Mistrz Świata Par, Drużynowy Mistrz Świata - Kapitan Reprezentacji Narodowej, Wicemistrz Świata 
indywidualnie, zdobywca Pucharu Federacji

Ulatowska Alicja WLKS Kmicic
Mistrzostwo Świata w Aquathlonie w kat. elita i młodzieżowej, Puchar Europy U-23 w Triathlonie, III miejsce w klasyfikacji 
generalnej, VI miejsce w Mistrzostwach Świata U-23 w Triathlonie na dystansie olimpijskim, I miejsce w Mistrzostwach Polski 
w Triathlonie w kat. elita, start na Igrzyskach w kat. elita - VII miejsce

Załomska Roksana KU AZS UJD III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w grze pojedynczej i mieszanej w Tenisie Stołowym, trzecia zawodniczka 
rankingu PZTS

Kategoria SZKOLENIOWCY  
- wybór 5 osób Klub Dyscyplina

Cieślak Marek Włókniarz SA Żużel

Kasiński Marek CzTL Orlęta Lekkoatletyka

Krzyczmonik Anita KS Częstochowianka KS Częstochowianka

Narkiewicz Joanna Paulina KU AZS UJD Tenis stołowy

Nowakowski Robert LKS Gol - Start Pływanie

Papszun Marek RKS Raków SA RKS Raków SA

Piątkowski Krzysztof WLKS Kmicic Triathlon

Pokorski Tomasz Stow. Speedway Fan Club Speedrower

Tomaszewski Paweł SKF Częstochowska Siatkówka Piłka siatkowa

Wiśniewski Paweł LUKS Jedynka/ABRM Poczesna Para-Badminton

Kategoria DZIAŁACZE - wybór 3 osób Klub

Fijałkowski Marek KU AZS UJD

Kurek Grzegorz KS Częstochowianka

Pudo Wojciech SKF Częstochowska Siatkówka

Szyma Jan WLKS Kmicic

Świącik Michał Włókniarz SA

Świerczewski Michał RKS Raków SA

KUPON PLEBISCYTOWY
ZAWODNIK:  ..................................................................................................

TRENER:  ..................................................................................................

DZIAŁACZ:  ..................................................................................................

Imię i nazwisko .........................................................................................
Adres ............... .........................................................................................
Tel.  ... ............... .........................................................................................
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XVI Towarzyskie Zawody Wędkarskie

Pstrąg Kocinki 2020

1 Liga Kobiet

Częstochowianka vs. AZS 
Politechnika Śląska

Krispol I Liga

Exact Systems Norwid  
vs. APP Krispol Września
Exact Systems Norwid 

zmierzy się w najbliższą nie-
dzielę 26 stycznia z drużyną 
APP Krispol Września. Po-
czątek spotkania o godz. 18:00.

Zawodnicy z Częstochowy ry-
wala podejmą na własnym boisku 
w Hali IX LO przy ul. Jasnogórskiej 
8. Obecnie Exact Systems Norwid 

zajmuje 12 miejsce w tabeli – tuż 
nad strefą spadkową z ilością 19 
punktów. APP Krispol Września 
zajmuje 7 miejsce, po zdobyciu 28 
punktów. Drużyna ta jest zatem fa-
worytem najbliższego spotkania. W 
ostatnim meczu wyjazdowym czę-
stochowscy siatkarza ulegli Stali 
Nysa 0:3.

MOSiR

Kurs nauki pływania 
rusza od lutego

Relacja z 3. kolejki

Liga Futsalu o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy

Stadion Rakowa

Złożono odwołanie dotyczące 
przetarguKoło PZW Mykanów za-

prasza na XVI Towarzyskie 
Zawody Wędkarskie „Pstrąg 
Kocinki 2020”, które odbędą się 
2 lutego 2020 roku w Zasmolu. 
Zawody rozgrywane będą w 
formule NO-KILL, czyli na 
„żywej rybie” w dwóch katego-
riach – spinning i mucha.

Zbiórkę przy zwalonym moście 
zaplanowano na godzinę 8:00. Rok-
rocznie w tym miejscu stawia się 
wielu wędkarzy z całej Polski. Cenią 

sobie wyjątkową atmosferę leśnej 
osady nieopodal miejscowości 
Stary Kocin i niezwykle czystą, 
piękną rzekę Kocinkę. Nie straszna 
im kapryśna pogoda – sroga zima 
lub ulewne deszcze. Towarzyski 
charakter zawodów sprawia, że 
wszyscy czują się świetnie pomimo 
warunków pogodowych. Wędkarze 
biorący udział w zmaganiach będą 
walczyć tradycyjnie o Puchar Wójta 
Gminy Mykanów. Więcej informacji 
o wydarzeniu pod numerem tel. 
695 693 742.

Już w najbliższą sobotę 25 
stycznia siatkarki Galerii Juraj-
skiej podejmą na własnym 
parkiecie zawodniczki AZS-u 
Politechniki Śląskiej Gliwice. 
Spotkanie zostało zaplano-
wane na godzinę 19:00.

Mecz odbędzie się tradycyjnie w 
Hali Sportowej Częstochowa przy 
ul. Żużlowej 4. Zespół AZS Politech-
nika Śląska Gliwice ma obecnie na 
swoim koncie 24 punkty, zajmując 

tym samym 8 miejsce w tabeli kla-
syfikacji generalnej. Po 19. kolejce 
siatkarki Galerii Jurajskiej mogą po-
chwalić się 31 punktami i 6 miej-
scem w tabeli. W minioną sobotę 
18 stycznia pokonały one zespół 
7R Solna Wieliczka, wygrywając 
3:0. Zwycięstwo było o tyle ważne, 
że siatkarki z Wieliczki były fawo-
rytkami tego spotkania, a mimo to 
uległy Częstochowiance, która dała 
kapitalny występ.

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
w Częstochowie  
poinformował, że 
przyjmuje zapisy 
na kurs pływania, 
który prowadzony 
będzie na pływalni 
„Sienkiewicz Czę-
stochowa” przy 
Al. NMP 56.

Kurs ma rozpocząć się 
1 lutego 2020 roku. Zajęcia prze-
widują 10 godzin lekcyjnych i od-
bywać się będą dwa razy w tygodniu 
- w soboty i niedziele. Obowiązywać 
będą odrębne grupy wiekowe: 
godz. 8:15 dorośli, godz. 9:00 dzieci 
starsze (doskonalenie), godz. 9:45 
dzieci młodsze (podstawy).

Grupa może liczyć maksymalnie 
10 osób. Minimalny wiek uczestnika 

zajęć to 7 lat. Koszt kursu wynosi 
250 złotych. O udziale w zajęciach 
decyduje kolejność wpłat. Zapisy i 
wpłaty za uczestnictwo w kasie pły-
walni „Sienkiewicz Częstochowa”. 
Więcej informacji pod numerem 34 
393 00 64. Harmonogram kursu: 
1.02., 2.02, 9.02, 15.02, 16.02, 22.02, 
29.02, 1.03, 7.03, 8.03.

Liga Futsalu o Puchar Pre-
zydenta Miasta Częstochowy 
to najpopularniejszy turniej 
halowy w naszym regionie. 
W niedzielę 19 stycznia w 
Hali Sportowo-Widowi-
skowej „Polonia” rozegrana 
została 3. kolejka w ramach 
tych rozgrywek.

-Oldboje tego dnia mieli do 
rozegrania 17 spotkań i czasami 
mimo, że doskwierał brak pełnej 
kadry z racji odbywających się 
ferii zimowych, na brak emocji 
nikt nie mógł narzekać. Niestety 
również tych, których nie chcemy 
przeżywać. Podczas meczu po-
między ZF Group Polska a Team 
ZWD & friends groźnie wyglą-
dającej kontuzji uległ zawodnik 
ZF Jacek Dul. Niezbędna była 
interwencja pogotowia. Mamy 
nadzieję, że Jacek szybko wróci 
do zdrowia i spotkamy się po-
nownie podczas rozgrywek - na 
początku w roli kibica a później 
ponownie będzie wspierał na 
boisku swoich kolegów! - rela-
cjonuje Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Częstochowie.

ZIB Bernat Miedźno - Gmina Kłomnice 
 3:1

Michaś-Nobilito - ZF Group Polska  1:0
Grubasy - ZIB Bernat Miedźno  3:2
Michaś-Nobilito - Gmina Kłomnice  1:0
ZF Group Polska - Team ZWD & 

friends  2:6 
Old Boys Czarny Las - ZIB Bernat 

Miedźno  0:4
Michaś-Nobilito - Grubasy  5:1
Old Boys Czarny Las - MK Team  1:13
Przeterminowani - Team ZWD  

& friends  2:3
Jagiellończycy – Tadex  3:2
Kozi i Przyjaciele - MK Team  0:8
Orlikowscy Team – Tadex  1:0
Jagiellończycy – Wichry  5:0
Romtrans – Abstynent  2:2
Jędryka Klub 54 Exact Systems  

- Orlikowscy Team  5:0
Abstynent – Wichry  6:0
Romtrans – Amator/CNC   5:2

11.00 - Ooh La La – Jagiellończycy 
11.30 - Amator/CNC - Orlikowscy Team 
12.00 - Abstynent – Jagiellończycy
12.30 - Tadex - Ooh La La 
13.00 - Amator/CNC – Abstynent
13.30 - Tadex – Romtrans 
14.00 - Jędryka Klub 54 Exact Sys-

tems – Wichry
14.30 - Przeterminowani - Old Boys 

Czarny Las
15.00 - Michaś-Nobilito - Kozi i 

Przyjaciele
15.30 - Grubasy – Przeterminowani 
16.00 - Gmina Kłomnice - Old Boys 

Czarny Las
16.30 - Grubasy - ZF Group Polska 
17.00 - Michaś-Nobilito - Team ZWD 

& friends 
17.30 - Gmina Kłomnice - Kozi i 

Przyjaciele 
18.00 - ZIB Bernat Miedźno - ZF 

Group Polska 
18.30 - Michaś-Nobilito - MK Team
19.00 - Team ZWD & friends - Kozi i 

Przyjaciele 
19.30 - ZIB Bernat Miedźno - MK 

Team 

21 stycznia wniesiono odwo-
łanie dotyczące przetargu 
nieograniczonego na przebu-
dowę i rozbudowę stadionu 
Rakowa, w którym wskazano, 
iż częstochowski magistrat 
ogłaszając zamówienie, dopu-
ścił się naruszenia przepisów 
prawa. Zdaniem spółki wno-
szącej odwołanie, termin 
realizacji zadania jest zbyt 
krótki, a ponadto zwrócono 
między innymi uwagę na nie-
uprawnione ograniczenie 
konkurencji w postępowaniu 
przetargowym.

Przetarg na modernizację sta-
dionu Rakowa w formule „zapro-
jektuj i zbuduj” Wydział Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Urzędu 
Miasta Częstochowy ogłosił w 
czwartek 16 stycznia. Przypo-
mnijmy, że zgodnie z zamówie-
niem, stadion po przebudowie ma 
spełniać kryteria określone w Pod-
ręczniku Licencyjnym dla klubów 
Ekstraklasy na sezon 2020-2021 i 
następne w zakresie infrastruktury 
sportowej. Wykonawca w ramach 
realizacji ma wybudować  m.in. try-
bunę na 5,5 tys. miejsc, w tym dla 
kibiców z niepełnosprawnościami, 
a na zadaszonej trybunie zachod-
niej ma znaleźć się miejsce dla 
przynajmniej tysiąca osób. Ponadto 
w ramach inwestycji ma powstać 
podgrzewana murawa boiska 
głównego, wybudowane zaplecze 
socjalne, punkty kasowe i depo-
zytowe dla trybun, pomieszczenie 
magazynowe i niezbędna infra-

struktura sportowa oraz parkingi. 
Miasto przy rozpisywaniu prze-
targu bazowało na dokumencie 
dostarczonym przez klub Raków 
Częstochowa. Zasadnicze zmiany, 
jakie zostały wprowadzone w pro-
jekcie względem poprzedniego 
to brak zadaszenia na trybunie 
wschodniej, rezygnacja z budowy 
wieży telewizyjnej. Poza tym in-
westycja nie obejmie terenu boisk 
treningowych. Inne zmiany dotyczą 
m.in. wielkości obiektów budowla-
nych składających się na trybuny, 
zakresu wykonania ogrodzeń, bu-
dynków kasowych czy sanitariatów.

Kwestie poruszone  
w odwołaniu

Odwołujący, czyli spółka MIRBUD 
wskazała, że odwołanie jest wno-
szone na następujące czynności 
zamawiającego, podjęte oraz za-
niechane w toku Postępowania,  
a polegające na:
1. wyznaczeniu zbyt krótkiego ter-

minu realizacji umowy, w tym 
nieuwzględniającego czasu nie-
zbędnego do profesjonalnego 
opracowania dokumentacji pro-
jektowej dla realizacji przed-
miotowej budowy i uzyskania 
wszelkich wymaganych decyzji 
i pozwoleń,

2. sformułowaniu pozacenowego 
kryterium oceny ofert – „termin 
zakończenia części zamówienia 
w zakresie umożliwiającym pro-
wadzenie rozgrywek Ekstraklasy 
SA w trybie Strona 3 z 12 dopusz-
czenia warunkowego uzgodnio-
nego z komisją licencyjną PZPN 

(liczba miesięcy od daty podpi-
sania umowy) – 5%”,

3. nieuprawnionym ograniczeniu 
konkurencji w Postępowaniu.

Według zamówienia, wykonawca 
na realizację wszystkich prac ma 
mieć zaledwie 12 miesięcy i bę-
dzie zobowiązany do zakończenia 
ich w zakresie, który umożliwi pro-
wadzenie „Czerwono-Niebieskim” 
rozgrywek Ekstraklasy w trybie do-
puszczenia warunkowego uzgod-
nionego z komisją licencyjną PZPN 
w przedziale od 5 do 8 miesięcy od 
daty podpisania umowy. -Terminy 
przewidziane przez zamawiającego 
dla przedmiotowej inwestycji są 
nierealne, niemożliwe do dotrzy-
mania. Zakres zamówienia, ilość 
opracowań projektowych, opinii, 
sprawdzeń czy ilość branż deter-
minuje, ustalenie 18 miesięcznego 
terminu realizacji, w tym co naj-
mniej 8 miesięcy na przygotowanie 
projektu. Tymczasem zamawiający 
stosowne wymagania całkowicie 
oderwał od specyfiki tego konkret-
nego zamówienia – czytamy w uza-
sadnieniu odwołania firmy MIRBUD 
S.A. Z jego pełną treścią możemy 
zapoznać się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Portal Futbol News zwrócił 
uwagę na to, że firma MIRBUD od 
jakiegoś czasu pełni rolę partnera 
klubu ŁKS Łódź, a ponadto jest wy-
konawcą przebudowy ich obiektu. 
Klub ten walczy o utrzymanie w 
Ekstralidze, a spadek Rakowa byłby 
mu oczywiście na rękę.

Terminy kolejnych spotkań:
 Niedziela, 26 stycznia

Wyniki spotkań 
z 19 stycznia:zdj. MOSiR

opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki noworocznej, nagrodę - bilet na kinoteatr MUMIO - otrzymuje pani Joanna Pańtak 
 Gratulujemy i zapraszamy po odbiór biletów do redakcji „Życia” (al. NMP 51, w bramie, I piętro)

Rozwiązanie wyślij do dnia 23.01.2020 na adres email: 
konkursy@zycieczestochowy.pl

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj bilet na STAND-UP Bałtroczyka!
KRZYŻÓWKA NR 20

KRZYŻÓWKA NR 21

POZIOMO: 1) przyprawa z gorczycy; 2) za pośrednictwem 
listu; 3) wyniki; 4) huragan; 5) bogaty; 6) mała Danuta; 7) 
porwał Stasia i Nel u Sienkiewicza; 8) Wiesław dla ko-
legów; 9) rozkład na składniki, czynniki; 10) ma stolicę 
w Chartumie; 11) mitologiczny ojciec Jazona; 12) myśl 
przewodnia; 13) sprawa do załatwienia; 14) zarośla na 
brzegach wód; 15) japoński wojownik; 16) ciężki karabin 
maszynowy; 17) zdrowy sposób odżywiania się; 18) roz-
mowy w książce; 19) państwo w Ameryce Południowej; 
20) schowek kangurzycy; 21) płynny dodatek do mięs; 
22) zatyczka butelki; 23) manuskrypt; 24) Nelson, byly po-
lityk z RPA; 25) niejedna w murze; 26) najgłębszy kanion 
na Ziemi; 27) grosze w Botswanie; 28) strój, odzież; 29) 
noc kupały; 30) ostry do tapet; 31) jeden z 23 specjalnych 
okręgów Tokio; 32) smaczliwka; 33) kropka w geometrii; 
34) tradycyjne danie meksykańskie z tortillą; 35) wąski po-
dłużny rowek; 36) koła czołgu

PIONOWO: 1) imię jednego z Trzech Króli; 5) zmienny wiatr 
obszarów podzwrotnikowych; 16) drzewo jak dźwięk; 20) 
podpurka fasoli; 22) region Hiszpanii z Barceloną; 24) plu-
szaki na szczęście; 37) długowieczne drzewo; 38) alfabet 
ludów germańskich; 39) rzeka chrztu Jezusa; 40) Smen-
dzianka, pianistka; 41) w niej segregują śmieci; 42) igława 
inaczej; 43) mało ważne, nieprzyjemne wydarzenie; 44) od 
Sylwestra do Popielca; 45) grecka muza poezji miłosnej; 
46) zwierzę wszystkożerne; 47) okresy w dziejach ludz-
kości; 48) druga najwyższa góra w Grecji; 49) plan reali-
zacji filmu; 50) Olga, polska pisarka, noblistka; 51) dawne 
otoczenie wojskiem twierdzy; 52) krem z owoców; 53) styl 
w sztuce; 54) oman, afrykańska bylina; 55) bardzo dawny 
zabytek, wyrób; 56) umocniony brzeg rzeki; 57) wyborczy 
lub elektryczny; 58) inaczej o rzodkiewce; 59) lekko gorzka 
aromatyczna przyprawa; 60) marka pasty do zębów; 61) 
Jean Paul, filozof „Drogi wolności”; 62) marmurowy posąg; 
63) druga najdłuższa rzeka w Kenii; 64) „Noce i ...” Marii 
Dąbrowskiej; 65) dawna sypialnia; 66) miejscowość z Ja-
skinią Niedźwiedzią

POZIOMO: 1) sporządza mapy; 2) największa rzeka Je-
menu; 3) niezdanie egzaminu; 4) sztywna czapka z dasz-
kiem; 5) jest nią flądra; 6) poprzednik Posejdona; 7) mocne 
wino portugalskie; 8) norweska prowincja w Arktyce;  
9) tachometr samochodowy; 10) silos zbożowy; 11) gru-
czoł wytwarzający insulinę; 12) duńska wyspa między 
Zelandią a Lolland; 13) koty, krowy i żyrafy; 14) reguluje 
fortepiany; 15) największe miasto w stanie Wisconsin; 
16) współwłaściciele, partnerzy; 17) deklamuje wiersze; 
18) dzielnice mieszkaniowe; 19) gra zespołowa po-
dobna do hokeja; 20) garaż dla pojazdów konnych; 21) 
dział pedagogiki od kształcenia dorosłych; 22) Timur 
Chromy, słynny władca mongolski; 23) pojazd z westernu;  
24) pęki, strzępki materiału; 25) osoba nieakceptowana, 
wykluczona; 26) Cruzoe, słynny rozbitek; 27) niewielki 
jacht; 28) drugie największe miasto Madagaskaru; 29) za-
rządza działem gospodarczym instytucji

PIONOWO: 2) sześcian foremny inaczej; 5) drobiowy 
w puszce; 13) wezwanie od natury; 14) biały lub żółty;  
18) oględziny sądowo-lekarskie; 19) sejmowy akt prawny; 
30) stolica Macedonii; 31) mieszkanki Etiopii; 32) odległość 
między kołami; 33) o gryce pospolicie; 34) drżąca topola;  
35) rękojeść, uchwyt; 36) ruchomy element skrzydła;  
37) melakonit, minerał; 38) trucizna z kryminałów; 39) Wine-
house, była piosenkarka; 40) robi zdjęcia; 41) góry w Maroku;  
42) i Camus, i Einstein; 43) rzeka w Kolumbii oraz Wene-
zueli; 44) żona Saturna, bogini obfitości; 45) elektrokardio-
grafia; 46) bezimienna skarga; 47) włoski lub kokosowy;  
48) twórca węgierskiego hymnu; 49) największa kana-
dyjska wyspa w Zatoce Jamesa; 50) kraj z wyspami Ga-
lapagos; 51) sukulent, dostarcza sizalu; 52) trofeum;  
53) graniczy z Syrią; 54) miejski lub dalekobieżny;  
55) określanie ciężaru; 56) rycerz okrągłego stołu, kochał 
Izoldę; 57) zakładka na tkaninie; 58) gibon białoręki po-
tocznie; 59) napój alkoholowy z piołunu


