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TRWA AKCJA

Częstochowa chce maseczek 
dla mieszkańców

- Chcemy ochronić miejsca pracy i zapewnić bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne na-
szych obywateli i firm – twierdzą przedstawiciele partii rządzącej. Pomóc ma w tym 
między innymi tarcza antykryzysowa, którą podpisał już prezydent Andrzej Duda. Pakiet, 
który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, 1 kwietnia 
wszedł w życie. - Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone 
pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w 
sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich 
sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce – dodają. 

Ciąg dalszy na str. 6

Maksymalna liczba zakażeń koronawirusem w Polsce nie przekroczy 9 tys. i zostanie 
osiągnięta ok. 20 kwietnia, potem powinna spadać. W ciągu doby najwięcej może być 
ok. 500 nowych przypadków – tak przynajmniej prognozuje spółka ExMetrix. Główny 
analityk firmy Zbigniew Łukoś w informacji przekazanej PAP podkreśla, że sprawdzal-
ność dotychczasowych prognoz dziennych sięga 92,3 proc. 

Ciąg dalszy na str. 3

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak 
opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. 
 

Ciąg dalszy na str. 3

Trwa akcja „Maseczki dla Polski”. Jej organizatorzy chcą wyprodukować 40 milio-
nów materiałowych maseczek, które przez samorządy mają trafić do wszystkich Po-
laków. Już 26 marca Częstochowa złożyła zapotrzebowanie na takie produkty. W tej 
chwili bowiem samorząd nie dysponuje żadnymi maseczkami, które mógłby przeka-
zać mieszkankom i mieszkańcom. 

Ciąg dalszy na str. 2

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Jakie wsparcie  
od ZUS?

WESZŁA W ŻYCIE 1 KWIETNIA

Przedsiębiorco! Sprawdź,  
czy skorzystasz z pomocy

PROGNOZA DLA POLSKI 

9 tys. zakażeń i maksymalnie 
500 przypadków dziennie

www.zycieczestochowy.pl               www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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OD LIPCA

Za śmieci zapłacimy  
prawie dwa razy więcej

Decyzją rady miasta wzrosły 
opłaty za śmieci. Od lipca zapła-
cimy 29 zł za odpady 
segregowane lub 58 zł za nie-
segregowane zapłacimy. Jest to 
stawka miesięczna liczona od 
osoby...

Przypomnijmy, obecnie stawki 
wynoszą 18 zł miesięcznie od 
osoby za odpady segregowane 
i 36 zł za niesegregowane. - Kwo-
ty te rosną w miastach i gminach 
w  całym kraju. Powodem są 
zwiększające się koszty gospo-
darki odpadami, w  tym z  tytułu 
tzw. opłaty marszałkowskiej za 
składowanie odpadów, która jest 
podnoszona przez Rząd, a  także 
zderegulowany rynek odbioru 
i przetwarzania odpadów. Miasto 
- zgodnie z  prawem - nie może 
zarabiać na systemie gospodaro-
wania odpadami, ale nie może 
też do niego dopłacać - podkreśla 
Marcin Breczko z biura prasowe-
go magistratu. Uchwalona pod-
wyżka stawek nie ma rekompen-
sować samorządowi finansowych 

strat, które ponosi poza syste-
mem gospodarowania odpada-
mi, z  wyniku decyzji rządu 
w ostatnich latach, dokładających 
wydatków i  ograniczających do-
chody miasta. Nie wynika także 

z  chęci zmniejszenia kolejnych 
ubytków budżetowych, wynikają-
cych z  obecnego stanu epidemii 
i  ograniczeń z  nim związanych 
(zmniejszenie wpływów z  części 
podatku PIT, podatków lokal-

nych) - tłumaczy.
Zmiana stawek ma więc od-

zwierciedlić rzeczywiste koszty 
systemu gospodarowania odpa-
dami, które lawinowo rosną. - Sa-
morząd Częstochowy zdaje sobie 

sprawę z problemów, jakie dla lo-
kalnej gospodarki odpadami ge-
neruje kryzys związany z korona-
wirusem. Miasto wnioskowało, 
aby w  obliczu pandemii zmienić 
system odbioru odpadów na taki, 
w którym postępuje się z nimi jak 
z  odpadami zakaźnymi. Strona 
rządowa twierdzi, że nie ma na to 
pieniędzy. Ciężar zabezpieczenia 
odpowiednich środków na go-
spodarkę odpadową w  warun-
kach pandemii spada więc na sa-
morządy lokalne, a więc finalnie – 
na mieszkanki i  mieszkańców 
płacących za odbiór śmieci - za-
znacza Marcin Breczko.

Miasto ma ewidencjonować 
wszystkie dodatkowe koszty 
związane z  gospodarowaniem 
odpadami w warunkach epidemii 
i  zwrócić się do wojewody o  re-
kompensatę tych wydatków z re-
zerwy państwowej na zapobiega-
nie i  zwalczanie chorób zakaź-
nych. Trudno jednak obecnie 
przesądzać, czy i w jakim stopniu 
taka refundacja będzie możliwa.
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NOWE OBOSTRZENIA

Jak funkcjonuje lokalny 
magistrat?

TRWA AKCJA

Częstochowa chce 
maseczek dla mieszkańców

NIE POZOSTALI BEZKARNI

Kolejny sprawca rozboju  
w rękach policjantów

Mimo że od zdarzenia minęły już prze-
szło dwa lata, policjanci wciąż 
prowadzą sprawę rozboju, do którego 
doszło w centrum miasta.  Trzech męż-
czyzn zaatakowało i okradło 
pracownicę jednego z lokali. Dwóch 
sprawców zostało zatrzymanych. Jeden 
wciąż pozostaje na wolności.  

Z dotychczasowych ustaleń policjan-
tów z wydziału zwalczającego przestęp-
czość przeciwko mieniu wynika, że 10 
grudnia 2017 roku roku, około 22.20 trzech 
mężczyzn weszło do jednego z lokali w cen-
trum Częstochowy. Po kilkunastu minu-
tach sprawcy zaatakowali obecną tam pra-
cownicę, przewrócili ją na ziemię i ukradli z 

torebki pieniądze, po czym uciekli.
W toku wykonywanych czynności czę-

stochowscy śledczy ustalili dane kolejne-
go sprawcy. Okazało się, że to 27-letni 
mieszkaniec województwa świętokrzy-
skiego. Policjanci zatrzymali go, a zebra-
ny w sprawie materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie mu zarzutu roz-
boju. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 
miesiące do tymczasowego aresztu.

Świadkowie zdarzenia lub osoby mo-
gące rozpoznać widocznego na zdjęciu - 
ostatniego ze sprawców - który jest po-
dejrzewany o rozbój, proszeni są o kon-
takt z Wydziałem Kryminalnym KMP w 
Częstochowie tel.47 858 1423/ 1410/ 
1255 lub z najbliższą jednostką policji  
- telefony 997, 112.

CZĘSTOCHOWA

Na przejażdżkę miejskim rowerem 
jeszcze poczekamy

DOM HALINY POŚWIATOWSKIEJ

Wybierz się na spacer  
do muzeum. Wirtualnie...

Wprowadzone nowe obostrzenia związane 
z  epidemią nie zmieniają obowiązujących 
w  okresie zagrożenia koronawirusem zasad 
obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Czę-
stochowy. Załatwianie spraw opiera się na 
komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub 
pocztowej. Osoby, które – w sytuacjach wyjąt-
kowych - chcą skorzystać z  punktu 
kancelaryjnego lub punktów informacyjnych, 
powinny wcześniej skonsultować się telefo-
nicznie lub poprzez pocztę elektroniczną 
z właściwym wydziałem UM.

W  związku z  zagrożeniem koronawirusem, 
obecnie zdecydowanie preferowane jest przeka-
zywanie korespondencji do Urzędu Miasta po-
przez platformę E-PUAP: 

https://epuap.gov.pl lub SEKAP, ewentualnie 
za pośrednictwem operatora pocztowego.

Składanie korespondencji papierowej jest 
możliwe – w  szczególnie uzasadnionych przy-
padkach - poprzez specjalnie przygotowany 
punkt kancelaryjny działający przy wejściu do 
budynku Urzędu Miasta przy ulicy Waszyngtona 
5, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 
9 do 14.

Do przypadków szczególnych nie należą jed-
nak np. wnioski o  wydanie dowodu osobistego 
bądź dokumenty związane z wydaniem prawa jaz-
dy oraz rejestracją pojazdów. W tym zakresie pra-
widłowo wypełnione wnioski należy składać wy-
łącznie za pośrednictwem operatora pocztowe-
go lub poprzez platformę E-PUAP: https://epu-
ap.gov.pl. Również jeżeli chodzi o sprawy zwią-
zane z aktami stanu cywilnego lub administra-
cją geodezyjną i kartograficzną, punkt kancela-
ryjny nie jest miejscem pierwszego kontaktu 
z urzędem.

O sposobie załatwiania tych spraw należy 
wcześniej zasięgnąć informacji telefonicznie lub 

mailowo w Urzędzie Stanu Cywilnego  

(tel. 34 3707 485/488)  
lub Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu 

Miasta  
(tel. 34 3707 832/ 833).

Punkt kancelaryjny służy przede wszystkim 
do złożenia dokumentów lub wszczęcia spraw, 
których nie można dostarczyć lub rozpatrzyć w in-
nym trybie. Magistrat poleca telefoniczny kontakt 
z  właściwym wydziałem, referatem lub biurem 
UM przed przyjściem do punktu kancelaryjnego. 
Również wszystkie osoby mające pilne sprawy 
urzędowe będące już w toku proszone są - tak jak 
do tej pory - o kontakt telefoniczny lub drogą elek-
troniczną z  odpowiednimi komórkami UM lub 
konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę.

W sytuacjach wyjątkowych dla interesantów 
dostępne są wydzielone punkty informacyjne 
w holach wejściowych budynków przy ul. Śląskiej 
i Waszyngtona. Może w nich przebywać tylko jed-
na osoba po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym z  pracownikiem załatwiającym sprawę. 
Kontakt odbywa się przy wydzielonym stanowisku 
z zachowaniem zalecanych obecnie zasad bezpie-
czeństwa.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha 
bezpośrednią obsługą mieszkanek i  mieszkań-
ców zajmuje się tylko referat zgonów. Jest to 
związane z koniecznością osobistego odbioru ak-
tu zgonu osoby zmarłej przez przedstawiciela 
najbliższej rodziny.

W  sytuacjach kryzysowych, związanych 
z obecna sytuacją, możliwy jest kontakt z Wydzia-
łem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludno-
ści i Spraw Obronnych UM pod numerem telefo-
nu: 34 370 78 70.

W trybie całodobowym działa  
Miejsko-Powiatowe Centrum  

Zarządzania Kryzysowego. Kontakt telefo-
niczny do Centrum: 34 3785 101, 34 3785 102  

lub poprzez e-mail: 
pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl.

 Dokończenie ze str. 1

Jak informują organizatorzy akcji, ma-
seczki ochronne na twarz dystrybuowane 
w ramach akcji „Maseczki dla Polski” są 
wielorazowego użytku i nie są wyrobem 
medycznym. Wspomagają ograniczenie 
kontaktu rąk z twarzą i rozprzestrzenianie 
się wydzielin wydychanego z ust czy nosa. 
Maseczki mogą ograniczyć niebezpieczeń-
stwo zarażenia, nie zapewniają jednak 
pełnej ochrony przed drobnoustrojami i 
wirusami. 

 Maseczki mają trafić do samorządów, 
które wyrażą taką chęć. Wydział Zarządza-
nia Kryzysowego, Ochrony Ludności i 
Spraw Obronnych Urzędu Miasta Często-
chowy zgłosił już stosowne zapotrzebo-
wanie. Organizatorzy akcji zapewnili, że 

poinformują o sposobie i miejscu dosta-
wy maseczek, prosząc jednocześnie o 
cierpliwość, bo zamówienia, które spływa-
ją z całej Polski są ogromne.

  Maseczki dostępne w ramach akcji są 
produktami wielokrotnego użytku. Do ich 
dezynfekcji ma wystarczyć 30-minutowe 
wygotowanie we wrzątku.

Co istotne produkty będą rozdawane 
bezpłatnie – nie oznacza to jednak, że są 
darmowe. - Rozdamy ich dokładnie tyle, 
na ile wystarczy nam środków zebranych 
od sponsorów i darczyńców. Dlatego pro-
simy wszystkich o wsparcie naszej akcji. 
Bez wsparcia produkcja nie będzie możli-
wa – apelują. Więcej informacji znajdzie-
my na stronie: www.MaseczkiDlaPolski.pl

W związku z obecną sytuacją, za-
planowane na początek kwietnia 
uruchomienie systemu często-
chowskiego roweru miejskiego 
nie dojdzie do skutku. Pojawienie 
się miejskich jednośladów moż-
liwe będzie nie wcześniej niż 
w maju.

Podobnie, jak w  roku ubiegłym, 
tegoroczny sezon roweru miejskie-
go miał się rozpocząć 1 kwietnia. 
Z uwagi na wcześniejsze zalecenia, 

jakie miasto otrzymało od Sanepi-
du, a  także kolejne rządowe obo-
strzenia, start systemu został za-
wieszony do odwołania. Pojawienie 
się na ulicach miejskich jednośla-
dów uzależnione będzie od sytuacji 
związanej z zagrożeniem oraz pozy-
tywnej opinii Sanepidu. Z miejskich 
rowerów nie skorzystamy jednak 
wcześniej niż w maju.

System roweru miejskiego 
w  Częstochowie działa od dwóch 
lat. Od samego początku zielone 
jednoślady cieszyły się coraz więk-

szą popularnością, zarówno wśród 
mieszkańców, jak i  turystów. Tylko 
w  ubiegłym roku wypożyczono je 
ponad 149 tysięcy razy. Obecnie ca-
ły system liczy 20 stacji dokujących 
i 185 jednośladów. Część z nich jest 
wyposażona w specjalne foteliki dla 
dzieci. W  tym roku, w  ramach za-
dań budżetu obywatelskiego, 
w mieście mają pojawić się 3 nowe 
stacje dokujące (dwie na Rakowie – 
przy Placu Orląt Lwowskich oraz 
przy stadionie Rakowa i  jedna na 
Grabówce).

A gdyby tak czas spędzany w domu 
wykorzystać na... spotkania z kul-
turą? Umożliwia nam to chociażby 
Muzeum Częstochowskie, które 
mimo że fizycznie ma zamknięte 
drzwi, to jednak  w  swoje progi 
wszystkich chętnych. Dom Poezji 
Haliny Poświatowskiej to kolejny 
obiekt, gdzie możemy odbyć wir-
tualny spacer i  przeżyć 
niecodzienną lekcję historii. 

W centrum Częstochowy, przy ul. 
Jasnogórskiej 23, znajduje się miejsce 
znane wszystkim miłośnikom poezji 
– budynek zamieszkiwany po wojnie 
przez Halinę Poświatowską. 9 maja 
2007 r. Otwarto tu wystawę stałą, po-
święconą życiu i twórczości poetki.

Ekspozycja mieści się w trzech sa-
lach. Zgromadzono tu przede 
wszystkim pamiątki, takie jak zdję-
cia, listy i książki, ale uwagę przycią-
gają także dwa popiersia – jedno au-
torstwa Szymona Wypycha i drugie 
– Waldemara Dziekońskiego.

Całość prezentacji podzielono na 
dwie części odróżniające się kolory-
styką – dwie sale zielone i salę czer-
woną. Ekspozycja w salach zielonych 
traktuje głównie o twórczości artyst-
ki, a w sali czerwonej – o jej życiu pry-
watnym. Zaakcentowano kolejne 
etapy życia Haliny Poświatowskiej – 

okres dzieciństwa, małżeństwa z Ad-
olfem Poświatowskim, operacji ser-
ca przeprowadzonej w  Stanach 
Zjednoczonych, okres studiów i  ży-
cia w  Krakowie, ostatnich podróży. 
W przylegającym do domu ogrodzie, 
rozkwitającym wiosną, jest miejsce, 
by usiąść spokojnie i czytać przepeł-
nione liryzmem wiersze.

Ze względu na obecną sytuację, 
osobiste zwiedzanie Domu Poezji 
nie jest obecnie możliwe. Ale nie 
oznacza to, że miejsce jest całkowi-
cie niedostępne. Muzeum Często-
chowskie, które zawiesiło działal-
ność kulturalną do czasu odwołania 
epidemii, szuka rozwiązań, które 
umożliwiają wszystkim kontakt 
z  kulturą. Zaprasza do wirtualnego 
zwiedzania wystaw prezentowa-
nych w swoich obiektach.
Wirtualne zwiedzanie umożliwia-

ją także inne wystawy:
 ■ Rezerwat Archeologiczny
 ■ Stare i  nowe fotografie miasta 
na wieży ratuszowej

 ■ Dzieje Miasta Częstochowy. 
Etap I: Od pradziejów do końca 
XVIII w.

 ■ Dzieje Miasta Częstochowy. Etap 
II: Lata utraty i odzyskiwania nie-
podległości 1794-1921

 ■ Sztuka Polska XIX i XX wieku
 ■ Żydzi Częstochowianie – The 
Jews of Czestochowa

https://epuap.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/
mailto:pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl
https://maseczkidlapolski.pl/
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 

Jakie wsparcie od ZUS? 
Dokończenie ze str. 1

- Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania 
prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, 
zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń 
społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 
2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy 
miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębior-
ców działających przed 1 lutego 2020 r. - mówi prof. 
Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i 
pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą sko-
rzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 
681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 
którzy opłacają składki tylko za siebie. 

- Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla nie-
go osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowot-
nych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnie-
nia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na 
własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące 
zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i 
macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpie-
czeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku - wyjaśnia 
Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należno-
ści z tytułu składek, o których mowa w „tarczy anty-
kryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsię-
biorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalega-
li z opłacaniem należności z tytułu składek za okres 
dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 
r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale 
zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należ-
ności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  bę-
dzie mógł być zwolniony z opłacania należności za 
okres od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy 
cywilnoprawne

- W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe 
dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do 
zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagro-
dzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. 
W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, 
których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony 
został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 
1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie 
postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagro-
dzeń z tych umów - tłumaczy Beata Kopczyńska.

Dla pozostałych wykonujących umowy cywilno-
prawne warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby 
przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złoże-
nia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwar-
tału ogłoszonego przez GUS na podstawie przepisów 
o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na 

dzień złożenia wniosku. 
Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lu-

tego 2020 r.

Świadczenie postojowe  
dla samozatrudnionych

- Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co 
do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wyna-
grodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatko-
wane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby 
przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepi-
sów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na 
dzień złożenia wniosku – podkreśla rzeczniczka. Poza 
tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lu-
tego. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w 
stosunku do miesiąca poprzedniego.

- Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadcze-
nie przysługuje także samozatrudnionym, którzy za-
wiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej dzia-
łalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 
proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
- dodaje rzeczniczka.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty po-
datkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku 
VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 
1300 zł.

Bez opłaty prolongacyjnej

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Doty-
czy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego 
osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi 
działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego fir-
my. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki 
niej można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. 
Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności 
składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z 
ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania skła-
dek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia 
wniosku.

Konieczny wniosek

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w 
ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpo-
wiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS oraz na stronie: www.zus.pl.

 

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną 
przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobi-
ście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty 
oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa”, 
bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

PROGNOZA DLA POLSKI 

9 tys. zakażeń 
i maksymalnie 

500 przypadków 
dziennie

JEDZENIE NA WYNOS

Wspieramy częstochowską 
gastronomię

Dokończenie ze str. 1

Spółka zajmuje się prognozo-
waniem gospodarczym i społecz-
nym. Po przeanalizowaniu naj-
nowszych informacji - przy użyciu 
sztucznej inteligencji - podtrzymu-
je swą prognozę z 23 marca, we-
dle której w naszym kraju będzie 
maksymalnie około 9 tys. zaka-
żeń. Nastąpi to 20 kwietnia, a po-
tem powinno przyjść wyraźne za-
hamowanie nowych zakażeń.

Z przekazanych danych wynika, 
że np. 26 marca przewidywano, że 
będą 1324 przypadki, a faktycznie 
było ich 1221 (różnica zaledwie 5,08 
proc.). 30 marca prognozowano 
2089 zakażeń, tymczasem odnoto-
wano - 1862 (7,69 proc. różnicy). - W 
najbliższych dniach będziemy mieć 
rekordowe przyrosty stwierdzo-
nych przypadków zakażenia, nawet 
do ok. 500 zakażonych zaraporto-
wanych dziennie, jak wskazują na-
sze modele, co oczywiście jest 
znacznie mniejszą liczbą niż w Hisz-
panii czy Włoszech, ale wymaga dal-

szej bardzo dużej dyscypliny naro-
du. Należy pamiętać, że model po-
kazuje prognozę, która nie jest od-
porna na nagłe rozluźnienie dyscy-
pliny tzw. social distancing – ko-
mentuje Zbigniew Łukoś.

Jego zdaniem, jeżeli zachowamy 
nadal ogromną dyscyplinę, jest 
szansa, że Polska uniknie sytuacji 
epidemicznej podobnej do tej, jaka 
jest we Włoszech i Hiszpanii. 

Prognoza dla Polski w miarę roz-
woju sytuacji i napływu nowych da-
nych, szczególnie z krajów, gdzie 
epidemia zaczęła się wcześniej niż 
w Polsce, nadal ma być aktualizo-
wana, uwzględniając najnowsze in-
formacje. Oceniony ma być również 
czas trwania epidemii.

W poprzedniej prognozie z 23 
marca oceniano, że czas trwania 
epidemii w Polsce może być nieco 
dłuższy niż w Chinach. Od pierwsze-
go zanotowanego przypadku do 
osiągnięcia maksimum upłynie u 
nas prawdopodobnie około 48 dni, 
w Chinach było to około 40 dni.

Na Facebooku powstała grupa 
„Wspieramy częstochowską ga-
stronomię”, która zachęca do 
korzystania z oferty naszych lo-
kalnych restauracji, barów czy 
pizzerii zwłaszcza w czasie pan-
demii. Aby przetrwać kryzys, 
lokale gastronomiczne przesta-
wiają się na nowy tryb pracy 
– dowóz jedzenia do klientów 
bądź odbiór osobisty.

Założycielem grupy jest Jan Sę-
towski – znany w Częstochowie ar-
tysta i animator kultury. Grupa 

,,Wspieramy częstochowską gastro-
nomię” jest platformą wsparcia dla 
lokali gastronomicznych, które – 
podobnie jak cała przedsiębior-
czość, zwłaszcza drobna – zmagają 
się ze spowodowanym pandemią 
zastojem. Obecna sytuacja uderza 
nie tylko we właścicieli lokali, ale we 
wszystkich, którzy w nich pracują, a 
także w partnerów biznesowych 
barów i restauracji – hurtownie czy 
dostawców.

Zdaniem inicjatora grupy, tylko 
same częstochowianki i często-
chowianie – działając wspólnie – 
są w stanie zapewnić teraz prze-

trwanie knajpkom, restauracjom, 
barom czy kawiarniom. Być może 
właśnie dzięki tym działaniom uda 
się ocalić wiele miejsc spotkań. 
Niektóre restauracje dostarczają 
też dania poza Częstochowę. 
Oferta jest niezwykle różnorodna. 
Osoby, które dołączyły do grupy i 
zamawiają jedzenie u lokalnych 
przedsiębiorców, systematycznie 
wrzucają apetyczne zdjęcia. 

Więcej informacji znajdziemy 
pod linkiem :
https://www.facebook.com/gro-
ups/590782361477263/
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CZĘSTOCHOWA

Punkt kancelaryjny otwarty

JUBILEUSZ OŚMIU STULECI

Kolejne twarze 
przyszłości

W urzędzie miasta przy ulicy Waszyngtona 
został uruchomiony punkt kancelaryjny. 
Umożliwia on załatwienie spraw poprzez 
korespondencję papierową.

Punkt kancelaryjny jest czynny w godzi-
nach 9.00-14.00. - Wszystkie osoby mające 
pilne sprawy urzędowe będące w  toku 
proszone są - tak jak do tej pory - o kon-
takt telefoniczny lub drogą elektroniczną 
z  odpowiednimi komórkami UM lub kon-
kretnymi urzędnikami prowadzącymi 
sprawę – wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik magistratu. Co istotne, punkt nie 
przyjmuje wniosków o  wydanie dowodu 
osobistego bądź dokumentów związanych 
z  wydaniem prawa jazdy oraz rejestracją 
pojazdów. Odpowiednie dokumenty mo-

żemy składać wyłącznie elektronicznie. 
Oferty przetargowe można składać nadal 

za pośrednictwem operatora pocztowego, 
poczty kurierskiej lub osobiście - w siedzibie 
zamawiającego, czyli Urzędzie Miasta przy ul. 
Śląskiej 11/13.

W celu złożenia oferty należy powiadomić 
portiera za pomocą dzwonka. W przypadku 
problemów ze złożeniem oferty UM podaje 
pomocniczo numer telefonu do Biura Obsłu-
gi Interesanta: 34  370 72 50 w  celu bezpo-
średniego odebrania ofert przez pracownika 
Biura Obsługi Interesanta UM.

W  związku z  zagrożeniem związanym 
z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 
obecnie preferowane jest przekazywanie ko-
respondencji do urzędu poprzez platformę 
E-PUAP:  https://epuap.gov.pl, SEKAP lub za 
pośrednictwem operatora pocztowego.

Kolejne osoby, które poprzez swoją działal-
ność mają znaczący wpływ na oblicze 
Częstochowy dołączyły do projektu ,,Twarze 
Przyszłości”. Docelowo ma być ich 88.

Tym razem w kolejnej ósemce znaleźli się 
malarka Anna Wójcik, muzyk i  kompozytor 
Michał Rorat, aktorka Hanna Zbyryt, prawnik 
Michał Wysłocki, siatkarka Julia Nowicka, spe-
cjalista branży IT Piotr Ptak, animator ZHP 
Przemysław Kowalski oraz raper Sarius. Wizy-
tówki osób są dostępne na stronie interneto-
wej projektu.

 Na projekt ,,Twarze przyszłości” złożą się 
łącznie sylwetki osób między 20. a 40. rokiem 
życia, które swoją działalnością w  znaczący 
sposób wpływają na oblicze Częstochowy. Są 

wśród nich twórcy, sportowcy, społecznicy, 
animatorzy kultury czy osoby aktywne w biz-
nesie. Większość urodziła się w naszym mie-
ście i działa w nim od zawsze; inni przyjecha-
li i osiedlili się tutaj. Są też osoby, które wyje-
chały, lecz czują się z miastem silnie związane 
i promują je daleko poza jego granicami.

Z  czasem do wybieranych sukcesywnie 
przez kapitułę 80 postaci dołączą te, które 
zaproponują same mieszkanki i mieszkań-
cy miasta.

  Poprzez stronę internetową projektu – 
www.twarze.czestochowa.pl – każdy będzie 
mógł zgłosić swoje kandydatury, spośród 
których zostanie wybranych 8 osobowości. 
Pełne grono liczyć więc będzie 88 osób – ta 
liczba ma symbolicznie przypominać o jubile-
uszu ośmiu stuleci, które upłynęły od pierw-
szej pisanej wzmianki o Częstochowie.

MPK

Lśniące i odkażone

BĘDĄ RESPIRATORY DLA SZPITALA

Milion  
z częstochowskiego 
budżetu na walkę  

z wirusem
KORONAWIRUS

Co zrobić, gdy 
rozboli nas ząb?

Rozpoczął się proces mycia i  odkażania 
wiat przystankowych na terenie miasta. 
Na pierwszy ogień poszły te w dzielnicy 
Północ.

W  sumie umytych i  odkażonych zostanie 
ponad 400 wiat. - Usługa zlecona przez MZ-
DiT polega także na odkażaniu miejsc oczeki-
wania pasażerów na autobus i tramwaj środ-

kami chemicznymi, a  także substancjami  
z  zawartością alkoholu przy użyciu pary 
wodnej pod wysokim ciśnieniem - mówi 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT 
w Częstochowie. - Ponadto dotychczasowa 
częstotliwość wykonania kompleksowej 
usługi czyszczenia wiat na terenie całego 
miasta, zostanie w obliczu zagrożenia epi-
demicznego zwiększona – dodaje.

Siedem respiratorów, sprzęt ochrony oso-
bistej i środki dezynfekcji trafią do 
miejskiego szpitala, a 300 specjalistycz-
nych kombinezonów do pogotowia 
ratunkowego. To efekt przesunięcia mi-
liona złotych z budżetu miasta na poprawę 
bezpieczeństwa związaną z epidemią, na 
które podczas ostatniej sesji zgodzili się 
częstochowscy radni.

Autopoprawkę do uchwały wprowadzają-
cej zmiany w budżecie miasta zgłosił prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk. -  Obawiamy 
się, że pieniądze, które miesiąc temu prze-
znaczyliśmy na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców w związku z zagrożeniem ko-
ronawirusem oraz środki z rezerwy kryzyso-
wej, mogą być niewystarczające – mówi pre-
zydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Wobec zaistniałej sytuacji, miasto musi 
więc zwiększyć środki na najpotrzebniejsze 
zakupy dla Miejskiego Szpitala Zespolone-
go i Stacji Pogotowia Ratunkowego w Czę-
stochowie. Milion złotych z miejskiego bu-
dżetu przeznaczony zostanie na wydatki 
bieżące, w  tym środki ochrony osobistej, 
materiały i  wyposażenie dla jednostek 
i  służb miejskich, biorących udział w  walce 
z koronawirusem, a także miejskiego szpita-
la i  stacji pogotowia. Te ostatnie otrzymają 
również sprzęt ratujący życie. W  sumie za-
planowano między innymi zakup 300 kom-
binezonów izolacyjnych KOM-1 (350 zł za 
sztukę, łącznie ponad 100 tys. zł) dla Stacji 
Pogotowia Ratunkowego (na razie odebra-
no od producenta 100 sztuk) oraz sprzęt 
ochrony osobistej i środki dezynfekcji (ok. 20 
tys. zł) dla Miejskiego Szpitala Zespolonego.

- Ponadto, Miejski Szpital Zespolony, 
w  ramach przyznanej wcześniej dotacji 
z  magistratu (na sprzęt i  remonty  
w wysokości 1 mln zł), kupuje 4 respiratory 
- w tym 1 stacjonarny wraz z osprzętem dla 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii oraz 3 transportowe wraz z osprzętem 
dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego. Ich koszt to prawie 264 tys. zł – infor-
muje biuro prasowe magistratu. - Planowa-
ny jest też pilny zakup 3 kolejnych respirato-
rów wraz z osprzętem (koszt ok. 180 tys. zł) 
dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespo-
lonego ze środków pozostających w dys-
pozycji Wydziału Zarządu Kryzysowego na 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców – 
dodaje.

W  efekcie szpital będzie mieć więc sie-
dem nowych respiratorów,. Stacja Pogoto-
wia zamierza też zrealizować w najbliższym 
czasie zakup nowej karetki i respiratora.

Dotychczas Częstochowa w  związku  
z  zagrożeniem koronawirusem, pomimo 
składanych wniosków nie otrzymała 
wsparcia z administracji rządowej szczebla 
wojewódzkiego. W swoich odpowiedziach 
wojewoda tłumaczy, że nie ma na razie 
możliwości przekazania dla samorządu 
środków ochrony indywidualnej oraz de-
zynfekcji i kieruje w tej sprawie wnioski do 
ministerstwa. - Wydatki na walkę z  koro-
nawirusem musimy póki, co realizować ze 
środków własnych miasta, w tym rezerwy 
kryzysowej – mówi Rafał Kusal,  naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Ochrony Ludności i  Spraw Obronnych 
Urzędu Miasta Częstochowy

Zdecydowana większość gabinetów sto-
matologicznych została zamknięta. Co 
więc zrobić, gdy rozboli nas ząb? Przede 
wszystkim skontaktować się z dentystą 
telefonicznie. Przyjmowane są bowiem 
wyłącznie osoby, które wymagają pilnej 
pomocy. W naszym mieście są cztery 
punkty, które realizujące opiekę stoma-
tologiczną.

W przypadku konieczności wizyty u stoma-
tologa zalecana jest telefoniczna weryfikacja 
przyczyny zgłoszenia się do lekarza dentysty, 
umożliwiająca dostęp wyłącznie pacjentom, 
którzy wymagają udzielenia pilnej pomocy le-
karskiej.

Zakres świadczeń stomatologicznych 
realizowanych w gabinecie w ramach ogól-
nej opieki podstawowej, chirurgii stomato-
logicznej, stomatologii dziecięcej i  stoma-
tologii zachowawczej powinien być ograni-
czony do wykonywania procedur niezbęd-
nych w przypadku wykonywania pilnej in-
terwencji, tj. występowania bólu, proce-

sów zapalnych i  ropnych, urazów, torbieli 
oraz stanów z wysokim ryzykiem wystąpie-
nia powikłań u pacjentów.

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Katowicach opubliko-
wał listę gabinetów stomatologicznych, 
które realizują świadczenia w  wojewódz-
twie śląskim.
Można ją znaleźć pod adresem:
http://www.nfz-katowice.pl/news/75/dla-
-pacjenta/komunikaty-dla-pacjen-
tow/123898

Częstochowskie placówki, realizujące 
opiekę stomatologiczną:

 ■ Beata Imiełowska-Kupczak  
ul. Berka Joselewicza, tel. 34 368 29 25

 ■ SANUS Spółka z o.o.,  
ul. Kopernika, tel. 34 324 51 17

 ■ NZOZ Przychodnia Nadrzeczna Sp.zo.o. 
ul. Nadrzeczna, tel. 34 324 12 92

 ■ NZOZ Przychodnia Stomatologiczna E & 
S Sobczyk, al. Pokoju, tel. 48 603 342 932
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CZĘSTOCHOWA

„Parkitka” z nowym 
sprzętem

SZKOŁA PODSTAWOWA

„Piętnastka” ma 
swojego patrona

Częstochowscy radni zdecydowali o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, obej-
mującego obszar położony w  rejonie ulic 
Warszawskiej i Rząsawskiej. Taka potrzeba 
wynika ze złożonego w ubiegłym roku wnio-
sku Stoelzle Częstochowa Sp. z  o.o., które 
chce na tym terenie rozwijać swoją działal-
ność.

 
Dokument dotyczy obszaru o powierzchni ok. 

53,5 ha w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie 
ulic: Warszawskiej i Rząsawskiej, który położony 
jest po północnej stronie drogi krajowej nr 91. 
Od zachodu graniczy z  terenem linii kolejowej, 

a od północy - z projektowaną drogą klasy głów-
nej (KDG). 

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i  Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta Częstochowy uchwalone w listopadzie 2019 
r., jako główne kierunki przeznaczenia tego ob-
szaru, wskazuje tereny zabudowy usługowej 
z  produkcją w  granicach strefy gospodarczej 
oraz zabudowy usługowej i mieszkaniowej, a tak-
że mieszkaniowej jednorodzinnej z  usługami 
w granicach strefy miejskiej. 

  Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego opracowany zostanie siłami własny-
mi Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycz-
nej.

Fundacja Świat Głuchych realizuje 
ogólnopolską akcję „Migiem pod sa-
me drzwi”, w  ramach której  pomoc 
w  zrobieniu zakupów otrzymają se-
niorki i seniorzy niedosłyszący, słabo-
słyszący i z implantami. Wystarczy na-
pisać e-maila lub zadzwonić.

Aby otrzymać pomoc senior lub senior-
ka powinien napisać lub zadzwonić na wi-
deorozmowę, a fundacja zorganizuje wo-
lontariuszy. Ochotnikom należy podać 
swój numer telefonu, a  ten skontaktuje 
się i  zrobi potrzebne zakupy. Ważne jest 
to, że nie ma tu niebezpieczeństwa osobi-

stego spotkania. Odliczoną kwotę należy 
włożyć do koperty i podać pod drzwiami. 
Wolontariusz zabierze ją, w zamian pozo-
stawiając artykuły spożywcze czy leki.
Seniorzy mogą się zgłaszać od ponie-
działku do piątku, w godz. 9.00-15.00 

WhatsApp, SMS: +48 883 154 873;  
e-mail: pomoc@swiatgluchych.tv.
Fundacja zaprasza do współpracy chęt-

nych wolontariuszy z całej Polski.
Szczegóły znajdują się na stronie:
http://swiatgluchych.pl/video/mi-

giem-pod-same-drzwi-fundacja-swiat-
-gluchych/

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. NMP w Częstochowie 
został doposażony w nowy sprzęt. 
Dokupiono między innymi jede-
naście respiratorów. Koszt 
wszystkich urządzeń wyniósł 
prawie 1,3 mln zł.

- Wspieramy szpitale. Współpra-
cujemy z rządem premiera Mate-
usza Morawieckiego, wojewodą 
śląskim Jarosławem Wieczorkiem i 
to przynosi wymierne efekty. W ra-
mach dotacji z budżetu państwa 
oraz środków Województwa Ślą-

skiego szpital w Częstochowie zo-
stał doposażony w nowoczesny, 
specjalistyczny sprzęt do walki z 
koronawirusem - powiedział mar-
szałek Jakub Chełstowski.

Zakupiono m.in. 11 respirato-
rów, kardiomonitory, aparaty 
USG, mobilny aparat RTG, urzą-
dzenie do masażu klatki piersio-
wej, urządzenie do dezynfekcji su-
chą mgła i mnóstwo mniejszego 
sprzętu niezbędnego do walki z 
epidemia. Koszt wszystkich urzą-
dzeń wyniósł prawie 1,3 mln zł.

Szpital jest na etapie pozyski-
wania kolejnych niezbędnych 
urządzeń.

Szkoła Podstawowa nr 15 będzie 
nosić imię Polskich Noblistów – 
taką decyzję podjęli miejscy 
radni.

Z  wnioskiem o  nadanie Szkole 
Podstawowej nr 15 imienia Polskich 
Noblistów zwrócili się wspólnie ra-
da pedagogiczna, rada rodziców 
i samorząd uczniowski.

- Wybierając imię Polskich No-
blistów, społeczność szkolna pra-
gnie oddać hołd Polakom i patrio-
tom, którzy rozsławili imię Ojczy-
zny na całym świecie. Maria Skło-
dowska - Curie, Henryk Sienkie-
wicz, Władysław Reymont, Cze-
sław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława 
Szymborska, Olga Tokarczuk po-

przez swoją działalność populary-
zowali Polskę poza granicami na-
szego kraju, zdobywając jedną 
z najważniejszych nagród na świe-
cie– uzasadniali swoją decyzję 
wnioskodawcy.  - Wykorzystując 
swą sławę i międzynarodowy pre-
stiż, nobliści zwracali wielokrotnie 
uwagę światowej opinii na proble-
my, z jakimi borykało się państwo 
polskie i  jego mieszkańcy. Ludzie 
ci, odznaczający się nadzwyczajną 
umysłowością i niezwykłymi umie-
jętnościami stali się wzorem do 
naśladowania i wyznacznikiem ce-
lów dla przyszłych pokoleń. Wybór 
takiego imienia dla szkoły świad-
czy o  podążaniu całej jej społecz-
ności za najlepszymi.

MYSZKÓW

Pomogli mężczyźnie, który nie 
miał, gdzie odbyć kwarantanny

KOLEJE ŚLĄSKIE

Tytanowa tarcza  
ochroni przed wirusem?

43-latek po powrocie z zagranicy 
nie miał, gdzie odbyć 14-dniowej 
kwarantanny. Jak sam przyznał, 
z  wielką nadzieją przekazywał 
służbom granicznym adres ro-
dziny w Koziegłowach, ale krewni 
odmówili jego przyjęcia. Pozo-
stali bliscy również nie chcieli, 
aby 43-latek przyjechał do nich 
na kwarantannę. Bezsilny i zrezy-
gnowany poprosił o  pomoc 
policjantów z Myszkowa.

Prawie 7 godzin trwała policyjna 

interwencja z udziałem mężczyzny, 
który przekroczył granicę niemiec-
ko-polską i  w  związku z  tym mu-
siał odbyć kwarantannę. Kiedy 
przyjechał do najbliższych, okaza-
ło się, że krewni - w obawie o wła-
sne zdrowie i  życie - nie wyrazili 
zgody na jego przyjęcie. 43-latek 
pozostał zupełnie sam. W  poczu-
ciu bezsilności postanowił zwrócić 
się o pomoc do policji.

Dyżurny skierował do niego pa-
trol z Koziegłów. Mężczyzna powie-
dział mundurowym, że właśnie 
wrócił z zagranicy i nie ma miejsca, 

w  którym mógłby odbyć obowiąz-
kową kwarantannę. Wszyscy człon-
kowie rodziny w  obawie o  własne 
zdrowie odmówili mu przyjęcia. 
Stróże prawa o sytuacji poinformo-
wali dyżurnego, który po trwają-
cych kilka godzin próbach znalezie-
nia miejsca dla mężczyzny, otrzy-
mał informację o  możliwości za-
kwaterowania go w  Szczyrku. Przy 
użyciu wszelkich środków ochrony, 
43-latka doprowadzono do specjal-
nie wyznaczonego obiektu.

Koleje Śląskie testują innowa-
cyjne metody czyszczenia 
i  dezynfekcji pojazdów z  wyko-
rzystaniem dwutlenku tytanu. Do 
tej pory stosowano ją w  szpita-
lach i  zakładach produkujących 
żywność. - Pierwsze wyniki badań 
tej innowacyjnej technologii 
czyszczenia składów przyniosły 
zadowalające rezultaty. Mamy 
nawet o 99 procent mniej zanie-
czyszczeń – podkreślają 
przedstawiciele Kolei Śląskich. 

Testowany produkt TitanSolid li-
kwiduje bakterie, wirusy oraz ich 
przetrwalniki, budując osłonę, któ-
ra pozostaje aktywna przez mini-
mum rok i  wspomaga tradycyjne 
metody dezynfekcji pojazdów. Ak-
tywna powłoka działa na zasadzie 
zjawiska fotokatalizy, tworząc po-
wierzchnię wolną od mikroorgani-
zmów chorobotwórczych – bakte-
rie, grzyby oraz wirusy są dezinte-
growane.

Ta innowacyjna technologia do-
tychczas wykorzystywana w szpita-
lach i  zakładach produkujących 
żywność budzi zainteresowanie co-
raz większej liczby przewoźników 
kolejowych w Europie i na świecie.

Podczas testów Kolei Śląskich 
analizowane były różne elementy 
pojazdu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tych, które są najczęściej 

dotykane przez dużą liczbę 
osób. W przypadku uchwytów ruro-
wych osiągnięto blisko 99 procen-
tową redukcję zanieczyszczeń. 
Równie dobry wynik został odnoto-
wany w przypadku zadajnika jazdy 
w kabinie maszynisty (99,4%) – po-
włoka powinna chronić nie tylko 
podróżnych, ale także naszych pra-
cowników.

Z  uwagi na pozytywne wyniki 
pierwszych testów, zdecydowali-
śmy się na rozszerzenie prowadzo-
nych badań – w związku z tym po-
włoką dwutlenku tytanu zabezpie-
czone zostaną też powierzchnie wy-
branych biletomatów.

Jak dokładnie działa taka po-
włoka i co daje podróżnym Kolei 
Śląskich?

Przede wszystkim zwiększa ich 
bezpieczeństwo i  chroni zdrowie. 
I  to nie tylko w  obecnych czasach 
zagrożenia epidemicznego, ale 
również w przyszłości – jej trwałość 
wynosi co najmniej rok. Co ciekawe, 
testowana powłoka oczyszcza także 
masy powietrza, które się o  nią 
ocierają, eliminując tym samym mi-
kroby zawieszone w powietrzu.

Pod kątem bezpieczeństwa po-
włoka Titansolid została przebada-
na przez Centralny Instytut Ochro-
ny Pracy – Państwowy Instytut Ba-
dawczy (CIOP PIB).

OGÓLNOPOLSKA AKCJA

Migiem pod same drzwi
WYCZERPY-ANIOŁÓW

Miejscowy plan zagospodarowania

 Opracowanie kolumny - redakcja

http://swiatgluchych.pl/video/migiem-pod-same-drzwi-fundacja-swiat-gluchych/
http://swiatgluchych.pl/video/migiem-pod-same-drzwi-fundacja-swiat-gluchych/
http://swiatgluchych.pl/video/migiem-pod-same-drzwi-fundacja-swiat-gluchych/
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Przedsiębiorco!  
Sprawdź, czy skorzystasz z pomocy

Dokończenie ze str. 1

Na tarczę antykryzysową składa-
ją się: ustawa a  zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z  zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 
(specustawa); ustawa o  zmianie 
ustawy o systemie instytucji rozwo-
ju (PFR). A  także projekt ustawy 
o  udzielaniu pomocy publicznej 
w celu ratowania lub restrukturyza-
cji przedsiębiorców (polityka nowej 
szansy), który nie został jeszcze 
uchwalony.

Projekty ustaw opracowały: Mini-
sterstwo Rozwoju; Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i  Polityki Społecznej; 
Ministerstwo Finansów; ZUS; PFR; 
KNF; MS; MSWiA, pod nadzorem 
KPRM i we współpracy z innymi mi-
nisterstwami oraz instytucjami pu-
blicznymi.

Tarcza Antykryzysowa przewiduje 
m.in.:

 ■ zwolnienie mikrofirm do 9 osób 
ze składek do ZUS na 3 miesiące 
(marzec–maj) – zwolnienie do-
tyczy składek za przedsiębiorcę 
i  pracujące dla niego osoby; 
skorzystać mogą także samo-
zatrudnieni z  przychodem do 
3-krotności przeciętnego wy-
nagrodzenia, którzy opłacają 
składki tylko za siebie;

 ■ świadczenie postojowe 
w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zle-
ceniobiorców (umowa zlecenia, 
agencyjna, o  dzieło) i  samoza-
trudnionych o  przychodzie po-
niżej 3-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia;

 ■ dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników – do wysokości 
40% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia i uelastycznienie 
czasu pracy – dla firm w kłopo-
tach;

 ■ ochronę konsumentów w  za-
kresie nadmiernego wzrostu cen 
i innych nieuczciwych praktyk;

 ■ czasowe zniesienie opłaty pro-
longacyjnej przy odraczaniu 
lub rozkładaniu na raty należ-
ności skarbowych i składkowych 
(ZUS);

 ■ umożliwienie odliczenia od do-
chodu (przychodu) darowizn 
przekazanych na przeciwdzia-
łanie COVID-19;

 ■ korzystniejsze zasady rozliczania 
straty;

 ■ wsparcie firm transportowych 
przez ARP w  refinansowaniu 
umów leasingowych;

 ■ ułatwienia dla branży tury-
stycznej;

 ■ umożliwienie sklepom – w  nie-
dziele objęte zakazem handlu 
– przyjmowania towaru, rozła-
dowywania go oraz wykładania 
na półki;

 ■ przedłużenie legalnego pobytu 
i  zezwoleń na pracę dla obco-
krajowców;

 ■ zwalnianie z  naliczania kar 
umownych za – związane z epi-
demią – opóźnienia przy reali-
zacji przetargów;

 ■ umożliwienie radzie danej gminy 
odstąpienia, za część roku 2020, 
od pobierania podatku od nie-

ruchomości od firm, które przez 
epidemię koronawirusa utraciły 
płynność finansową;

 ■ przedłużenie bankowych kre-
dytów obrotowych, w  oparciu 
o  dane finansowe na koniec 
2019;

 ■ gwarancje de minimis z BGK;
 ■ dopłaty BGK do odsetek;
 ■ fundusze płynnościowe BGK, 
PFR i  KUKE, w  tym możliwość 
uzyskania – przez średnie i duże 
firmy – z  funduszu PFR Inwe-
stycje podwyższenia kapitału lub 
finansowania w postaci obligacji 
– łącznie o wartości 6 mld zł.

Szczegóły wybranych rozwiązań 

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze 
składek do ZUS przez 3 miesiące
Państwo przejmie na 3 miesiące 

(za marzec, kwiecień i maj br.) pokry-
cie składek do ZUS od mikrofirm za-
trudniających do 9 osób, założonych 
przed 1 lutego br. Zwolnienie doty-
czy składek za przedsiębiorcę i pra-
cujące dla niego osoby. Ze zwolnie-
nia mogą skorzystać także samoza-
trudnieni z przychodem w wysoko-
ści 300% przeciętnego wynagrodze-
nia, którzy opłacają składki tylko za 
siebie. Zwolnienie dotyczy składek 
na ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, Fundusz Pra-
cy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, 
FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak 
i  pracujące dla niego osoby zacho-
wają prawo do świadczeń zdrowot-
nych i z ubezpieczeń społecznych za 
okres zwolnienia ze składek.

Świadczenie postojowe dla zlece-
niobiorców i samozatrudnionych

Wypłata przez ZUS świadczenia 
postojowego w  związku z  przesto-
jem spowodowanym epidemią ko-
ronawirusa. Świadczenie co do za-
sady wynosi 2080 zł (80% minimal-
nego wynagrodzenia) i  jest nie-
oskładkowane oraz nieopodatkowa-
ne. W  przypadku zleceniobiorców, 
których przychód z  umów cywilno-
prawnych nie przekracza 1300 zł 
miesięcznie (50% minimalnego wy-
nagrodzenia), świadczenie postojo-
we wynosi sumę wynagrodzeń z ty-
tułu umów cywilnoprawnych. Z kolei 
samozatrudnieni rozliczający się 
w formie karty podatkowej otrzyma-
ją świadczenie postojowe w  wyso-
kości 1300 zł. Warunkiem uzyskania 
świadczenia jest to, aby przychód 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku nie przekraczał 
3-krotności przeciętnego wynagro-
dzenia. Poza tym rozpoczęcie dzia-
łalności lub zawarcie umowy musi 
nastąpić przed 1 lutego br. W przy-
padku osób samozatrudnionych 
przychód w  miesiącu poprzedzają-
cym miesiąc złożenia wniosku musi 
spaść o co najmniej 15% w stosunku 
do miesiąca poprzedniego. Nie trze-
ba zawieszać działalności, ale świad-
czenie przysługuje także samoza-
trudnionym, którzy zawiesili ją  
po 31 stycznia br.

Dofinansowanie zatrudnienia
Pomoc ze środków FGŚP przysłu-

guje przedsiębiorcy w  okresie 
wprowadzonego przez przedsię-
biorcę przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu, 
w  przypadku spadku obrotów go-
spodarczych:

 → nie mniej niż o  15%, obliczony 
jako stosunek łącznych ob-
rotów w ciągu 2 kolejnych mie-
sięcy w  okresie po 01.01.2020 
r., do łącznych obrotów z  ana-
logicznych 2 miesięcy z  roku 
ubiegłego w następstwie wystą-
pienia COVID 19, lub
 → nie mniej niż o 25 %, obliczony 
jako stosunek łącznych ob-
rotów w  ciągu dowolnie wska-
zanego miesiąca w  okresie po 
01.01.2020 r.,   w  porównaniu 
do obrotów z   miesiąca po-
przedniego.
W związku ze spadkiem obrotów 

gospodarczych w następstwie wystą-
pienia koronawirusa, pracownikowi 
objętemu przestojem ekonomicz-
nym pracodawca wypłaca wynagro-
dzenie w wysokości co najmniej mini-
malnego wynagrodzenia za pracę. 
Dzięki środkom z FGŚP pracodawca 
otrzyma dofinansowanie do wyna-
grodzenia w okresie przestoju w wy-
sokości 50% minimalnego wynagro-
dzenia plus składki na ubezpieczenia 
społeczne należne od pracodawcy 
od przyznanych świadczeń, czyli  
1 533,09   zł, z  uwzględnieniem wy-
miaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wy-
miar czasu pracy w związku ze spad-
kiem obrotów gospodarczych w na-
stępstwie wystąpienia koronawirusa, 
może obniżyć wymiar czasu pracy 
pracownika o 20%, nie więcej niż do 
0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wyna-
grodzenie nie może być niższe niż mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę, 
z  uwzględnieniem wymiaru czasu 
pracy. Przy tak obniżonym wymiarze 
czasu pracy Fundusz dofinansuje 
maksymalnie do wysokości 40% 
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia z  poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego plus skład-
ki na ubezpieczenia społeczne należ-
ne od pracodawcy od przyznanych 
świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać 
będą przez łączny okres 3 miesię-
cy przypadających od dnia złoże-
nia wniosku o wypłatę świadczeń. 
Rada Ministrów może, w  celu 
przeciwdziałania skutkom gospo-
darczym COVID-19, w drodze roz-
porządzenia, przedłużyć ten 
okres, mając na względzie okres 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epide-
mii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane elek-
tronicznie, do dyrektorów Woje-
wódzkich Urzędów Pracy.

Uelastycznienie czasu pracy
Pracodawca dotknięty skutkami 

epidemii koronawirusa będzie mógł 
skrócić dobowy czas nieprzerwane-
go odpoczynku dla pracownika 
z obecnych 11 godzin do 8 (z gwa-
rancją oddania pracownikowi rów-
noważnego odpoczynku w  okresie  
8 tygodni), a tygodniowy czas takie-
go odpoczynku – z 35 do 32 godzin. 
W  porozumieniu ze związkami za-
wodowymi albo – gdy nie ma związ-
ków – z przedstawicielami pracowni-
ków – będzie mógł też wydłużyć do-
bowy wymiar czas pracy do 12 go-
dzin (równoważny system czasu 

pracy) oraz okres rozliczeniowy do 
maksymalnie 12 miesięcy.

Brak kar za opóźnienia w przetar-
gach publicznych

Wprowadzenie mechanizmu wy-
dłużania terminów realizacji zamó-
wień publicznych. Służyć temu bę-
dzie procedura zwalniająca z  nali-
czania kar umownych za – związane 
z epidemią – opóźnienia w realizacji 
przetargów. Jednocześnie nienali-
czenie kar umownych w tej proce-
durze nie będzie stanowić narusze-
nia dyscypliny finansów publicz-
nych. Dodatkowo wprowadzony 
będzie przyspieszony tryb lub nie-
stosowanie przepisów Prawa za-
mówień publicznych w  przypadku 
zamówień niezbędnych do walki 
z koronawirusem.

Ułatwienia dla branży turystycznej
Przedłużenie terminu na zwrot 

wpłat klienta w przypadku niemoż-
ności zorganizowania wydarzenia 
z powodu epidemii (dot. organizacji 
wystaw i  kongresów lub działalno-
ści kulturalnej, rozrywkowej, rekre-
acyjnej, sportowej, organizującej 
wystawy tematyczne lub imprezy 
plenerowe) do 180 dni od rozwiąza-
nia umowy.

Możliwość skorzystania przez 
klientów z voucherów na realizację 
imprezy turystycznej w  ciągu roku 
od dnia, w którym miała się odbyć 
impreza odwołana w  związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rozliczenie całej tegorocznej straty 
w przyszłym roku

Umożliwienie podatnikom CIT 
i  PIT, którzy ponoszą negatywne 
konsekwencje COVID-19, odliczenia 
straty poniesionej w 2020 r., od do-
chodu z  działalności, uzyskanego 
w  2019 r. Warunek to osiągnięcie 
w 2020 r. – w porównaniu do 2019 
r. – przychodów niższych o co naj-
mniej 50 proc.

Przedłużenie bankowych kredytów 
obrotowych

Umożliwienie obliczania zdolności 
kredytowej w oparciu o dane finan-
sowe na koniec 2019 r. Towarzy-
szyć temu będą rekomendacje 
w zakresie sposobu liczenia rezerw 
na kredyty. Sektor bankowy zade-
klarował gotowość do przedłużenia 
kredytów obrotowych przy zmianie 
regulacji. Rozwiązanie to ma umoż-
liwić wydłużenie kredytów obroto-
wych –  o wartości ok. 150 mld zł – 
dla sektora przedsiębiorstw.

Przedłużenie legalnego pobytu  
i zezwoleń na pracę  
dla obcokrajowców

Wydłużenie wiz pobytowych i ze-
zwoleń na pobyt czasowy cudzo-
ziemców. Wydłużenie terminu skła-
dania wniosków o udzielenie zezwo-
leń pobytowych, przedłużenie wizy 
oraz przedłużenie pobytu w ramach 
ruchu bezwizowego, jeżeli wypadał-
by w  okresie stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii. Wy-
dłużenie z  mocy prawa okresów 
ważności zezwoleń na pobyt czaso-
wy oraz wiz krajowych (do 30 dni od 
dnia odwołania tego stanu). 

Polityka nowej szansy
W  sytuacji kryzysu makroekono-

micznego duża liczba firm może być 
zmuszona do restrukturyzacji. 
Zwłaszcza małe i  średnie przedsię-
biorstwa mają problem ze skutecz-
nym przejściem przez proces re-
strukturyzacji i wiele z nich kończy się 
upadłością lub likwidacją. Dlatego 
możliwa będzie pomoc dla MŚP, któ-
re przechodzą proces restrukturyza-
cji. Cel to ułatwienie im ponownego 
startu działalności gospodarczej.

Odroczenie niektórych  
obowiązków, m.in.:

 ■ Przesunięcie terminu płatności 
zaliczek na podatek od wypła-
canych wynagrodzeń w  marcu 
i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 
2020 r.).

 ■ Przesunięcie obowiązku skła-
dania nowego pliku JPK_VAT 
z  deklaracją dla dużych podat-
ników z  1 kwietnia na 1 lipca 
2020 r.;

 ■ Przesunięcie matrycy VAT  
z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;

 ■ Brak sankcji za złożenie dekla-
racji podatkowej i  zapłaty po-
datku po terminie, jeśli nastąpi 
to do końca maja 2020 roku;

 ■ Firmy, które są podatnikami CIT, 
będą miały wiecej czasu na zło-
żenie zeznania rocznego CIT-8 
oraz wpłatę podatku. Termin 
został dla nich wydłużony do  
31 maja br. Organizacje poza-
rządowe będą to mogły zrobić 
do 31 lipca;

 ■ Przesunięcie obowiązku utwo-
rzenia Pracowniczych Planów 
Kapitałowych w średnich przed-
siębiorstwach na 1 października 
2020 r.;

 ■ Odroczenie do 13 lipca 2020 r. 
obowiązku zgłoszenia informacji 
do Centralnego Rejestru Benefi-
cjentów Rzeczywistych (ustawa 
o przeciwdziałaniu praniu brud-
nych pieniędzy);

 ■ Wydłużenie terminu na złożenie 
informacji o  cenach transfero-
wych do 30 września 2020 r.;

 ■ Wydłużenie terminu na złożenie 
zawiadomienia o  dokonaniu 
zapłaty powyżej 15 tys. złotych 
na rachunek niezamieszczony 
w  wykazie podatników VAT,  
o którym mowa w art. 96b ust.  
1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 
14-dniowego);

 ■ Przesunięcie terminu wejścia 
w  życie rozwiązań prawnych 
dot. zrównania pozycji prawnej 
drobnych przedsiębiorców  
i  konsumentów z  1 czerwca 
2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;

 ■ Odroczenie podatku od sprze-
daży detalicznej do 1 stycznia 
2021 r.;

 ■ Możliwość odroczenia terminu 
wykonania badań urządzeń 
technicznych, z  zachowaniem 
możliwości eksploatacji przez 
maksymalny okres kolejnych  
6 miesięcy;

 ■ Wydłużenie okresu sporzą-
dzania dokumentów ewidencji 
odpadów w  formie papierowej 
do 31 grudnia 2020 r.

redakcja
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TRAFIĄ TEŻ DO POLSKI

Tajwan potwierdza, że wyśle 
maseczki ochronne

LUBLIN

Testowana jest nowatorska 
metoda leczenia koronawirusa

KRAKÓW

Kobieta zakażona 
koronawirusem 
urodziła dziecko

SZEF MON

Wojsko będzie  
z policją patrolować 

ulice

PREMIER:

Zleciłem wojsku i służbie 
zdrowia tworzenie nowych 

miejsc szpitalnych

LEKARZE RODZINNI

Koronawirus atakuje  
też młodych i zdrowych

Tajwańskie ministerstwo spraw 
zagranicznych (MOFA) potwier-
dziło, że ofiaruje 10 milionów 
masek ochronnych krajom po-
ważnie dotkniętym pandemią 
koronawirusa. Polska jest na liście 
państw, które je otrzymają. We-
dług źródła PAP 500 tys. masek 
trafi właśnie do naszego kraju.

- Tajwan potwierdził w oświad-
czeniu prasowym, że ofiaruje 10 
milionów masek ochronnych kra-
jom poważnie dotkniętym pande-
mią koronawirusa. Zostaną one 

przekazane Stanom Zjednoczo-
nym, 11 krajom europejskim i 15 
sojusznikom dyplomatycznym – 
ogłosiło tajwańskie ministerstwo 
spraw zagranicznych (MOFA).

- Dwa miliony zostaną wysłane 
do Stanów Zjednoczonych; 1 mi-
lion do 15 sojuszników, a  pozo-
stałe 7 milionów masek zostanie 
przekazanych Włochom, Hiszpa-
nii, Niemcom, Francji, Belgii, Ho-
landii, Luksemburgowi, Cze-
chom, Polsce, Wielkiej Brytanii 
i  Szwajcarii - precyzuje komuni-
kat prasowy MOFA.

Prezydent Tajwanu Caj Ing-wen 

poinformowała, że Tajwan zwięk-
szył produkcję masek ochronnych, 
stwarzając możliwość dostarczania 
ich krajom, w których wzrasta liczba 
zakażeń nowym koronawirusem.

Tajwańskie ministerstwo go-
spodarki ogłosiło, że codzienna 
produkcja masek chirurgicznych 
w  kraju osiągnęła 13 milionów 
sztuk. - Obecna dzienna wielkość 
produkcji jest ponad czterokrotnie 
wyższa niż była na Tajwanie na po-
czątku lutego, kiedy średnio pro-
dukowano 3,2 miliona masek chi-
rurgicznych dziennie - podała na 
swej stronie internetowej CNA.

W klinice chorób zakaźnych 
szpitala klinicznego nr 1 w  Lu-
blinie testowana jest nowatorska 
metoda leczenia pacjentów za-
każonych koronawirusem. 
Terapia ma na celu zapobiec roz-
wijaniu się niewydolności 
oddechowej.

- Z nowatorskiej metody korzy-
sta w  tej chwili trzech pacjentów 
w szpitalu – poinformował “Kurier 
Lubelski”.

Jak wyjaśnia gazecie kierownik 
kliniki chorób zakaźnych szpitala 
klinicznego nr 1 w  Lublinie dr 
hab. n. med. Krzysztof Tomasie-

wicz, podany pacjentom lek 
działa na układ immunologiczny 
i blokuje pewne mechanizmy re-
akcji zapalnych.

- Mamy nadzieję, że przez to 
dojdzie do zatrzymania tej „bu-
rzy zapalnej”, która się przetacza 
u  pacjentów z  koronawirusem 
i w sposób gwałtowny doprowa-
dza do niewydolności oddecho-
wej, która jest później przyczyną 
zgonu u  tych osób – powiedział 
dr Tomasiewicz.

Terapią objęto trzech pacjen-
tów, którym we wtorek podano 
pierwszą dawkę, a w środę - dru-
gą. Cała terapia składa się 
z dwóch iniekcji.

Jak podaje “Kurier Lubelski”, na 
świecie tę metodę leczenia stosują 
pojedyncze ośrodki w  Chinach 
i  we Włoszech. Natomiast klinika 
chorób zakaźnych w Lublinie sto-
suje ją jako pierwsza w Polsce.

- Lek, który obecnie wprowadzi-
liśmy do terapii, jest stosowany 
w innych chorobach na co dzień. 
W tym momencie, nie mamy cza-
su czekać na oficjalne stanowi-
sko w sprawie wyników leczenia 
w  przypadku koronawirusa, dla-
tego zdecydowaliśmy się je po-
dać. Staramy się obecnie dać pa-
cjentom wszystko, żeby urato-
wać ich zdrowie i życie – podkre-
śla dr Tomasiewicz.

Kobieta zakażona koronawirsuem 
urodziła dziecko w  Szpitalu Uni-
wersyteckim w Krakowie. Pierwsze 
badania wykazały, że noworodek 
nie ma koronawirusa. Jego mama 
będzie dalej leczona.

- Pacjentka przy przyjęciu do szpi-
tala zgłaszała objawy infekcji górnych 
dróg oddechowych i  uporczywy ka-
szel - mówił w środę prof. Hubert Hu-
ras, kierownik oddziału klinicznego 
położnictwa i perinatologii w Szpitalu 
Uniwersyteckim.

Poród został rozwiązany poprzez 
cesarskie cięcie. Lekarze i personel me-
dyczny uczestniczący w  operacji uży-
wali kombinezonów, masek i  gogli. - 
Zabieg i okres pozabiegowy przebiegły 
bez powikłań – podkreślił prof. Huras.

Dziecko zostało odizolowane od 
mamy. W pierwszym badaniu w kie-
runku koronawirusa u  noworodka 
uzyskano wynik ujemny. Badanie zo-
stanie wykonane jeszcze raz. Kobieta 
jest w  stanie dobrym, nie wymaga 
wsparcia oddechowego. Ma trafić do 
nowej siedziby Szpitala Uniwersytec-
kiego w Prokocimiu, gdzie leczeni są 
pacjenci z COVID-19.

- Wszystkie procedury myślę, że 
zadziałały w stu procentach – mówił 
prof. Huras.

Oddział kliniczny położnictwa Szpi-
tala Uniwersyteckiego ma specjalnie 
wydzieloną część dla pacjentek z ko-
ronawirusem: w  oddzielnym skrzy-
dle budynku z  osobnym wejściem 
z  zewnątrz. Do tej pory trafiły tam 
dwie kobiety – u jednej testy dały wy-
nik ujemny.

- Żołnierze, głównie żandarmi, 
będą patrolować ulice wspólnie 
z policjantami – zapowiedział mi-
nister obrony Mariusz Błaszczak.

Minister przypomniał, że dotych-
czas żołnierze przede wszystkim 
wspierali Straż Graniczną, a  żandar-
mi i  WOT kontrolowali przestrzega-
nie kwarantanny; żołnierze WOT do-
starczają także żywność osobom 
starszym, kombatantom, opiekują 
się rodzinami lekarzy i medyków od-
izolowanych od swoich bliskich, woj-
sko uruchomiło także pomoc psy-
chologiczną, by łagodzić skutki od-
osobnienia. - Wszystkie te aktywno-
ści są utrzymane. Nowe jest to, że ra-
zem z  policjantami żołnierze będą 
patrolowali ulice. Do obecności żoł-

nierzy Wojsk Obrony terytorialnej je-
steśmy już przyzwyczajeni. Żołnierze, 
których mottem jest +zawsze gotowi, 
zawsze blisko+, pełnili służbę w cza-
sie podtopień i nawałnic w ubiegłym 
roku, służą też pomocą od początku 
bieżącego roku – podkreślił.

W przeciwdziałanie epidemii koro-
nawirusa jest zaangażowanych ok. 5 
tys. żołnierzy, wspierających inne 
służby mundurowe i służbę zdrowia. 
Logistycy z Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych rozpoczęli transport 3 mln 
par rękawiczek ochronnych do 16 
punktów zarządzania kryzysowego. 
Wojsko utrzymuje w  gotowości 14 
wojskowych szpitali i pięć ośrodków 
medycyny prewencyjnej, oferuje 
miejsca do odbywania kwarantanny 
i w razie potrzeby służy transportem.

Premier Mateusz Morawiecki 
oświadczył, że zlecił wojsku 
i  służbie zdrowia tworzenie no-
wych miejsc dla osób zakażonych 
koronawirusem. - Obecnie dyspo-
nujemy 8-9 tys. takich miejsc, 
z czego 1,5 tys. łóżek jest wykorzy-
stanych - poinformował.

- Obecnie mamy 8-9 tys. dostęp-
nych miejsc w szpitalach dla osób za-
każonych koronawirusem, za chwilę 
będzie to powyżej 10 tys. Wykorzy-
stanych łóżek jest ok. 1,5 tys. - poin-
formował na konferencji prasowej 
premier Morawiecki.

- Wiemy, że przyrost ilości osób za-
każonych może być gwałtowny - 
oświadczył szef rządu. Poinformo-
wał, że we wtorek zlecił wojsku oraz 
służbie zdrowia tworzenie nowych 
miejsc szpitalnych dla osób zakażo-
nych koronawirusem. - Po to, aby 
uniknąć scenariusza włoskiego czy 
hiszpańskiego - zaznaczył.

- Podchodzimy do tej sytuacji 
z  bardzo dużą pokorą. Jestem prze-
konany, że jeśli w  rzeczywiście soli-
darny sposób będziemy przestrzega-
li zasad, to ograniczymy zasięg roz-
przestrzeniania się koronawirusa - 
podkreślił Mateusz Morawiecki.

Lekarze rodzinni apelują do 
młodych ludzi, by nie lekcewa-
żyli zagrożenia związanego 
z  koronawirusem. - Lekkomyśl-
ność i  łamanie zasad izolacji 
również w  ich przypadku może 
skończyć się tragicznie – pod-
kreśla Porozumienie 
Pracodawców Ochrony Zdrowia.

PPOZ twierdzi, że wprawdzie 
pierwsze doniesienia alarmowały, 
iż koronawirus zagraża głównie 
osobom starszym i schorowanym, 
to ostatnie dane pokazują, że 
śmiertelne żniwo zbiera także 
wśród młodych i nie obciążonych 
dodatkowymi chorobami.

Lekarze przypominają, że 
w Wielkiej Brytanii z powodu zaka-
żenia koronawirusem zmarła 
21-letnia kobieta, która nie należa-
ła do grupy podwyższonego ryzy-
ka, zaś we Francji 16-latka.

Polskie służby – jak wskazuje 
PPOZ - również informują o tym, iż 
do szpitali w  ciężkim stanie prze-
wożeni są pacjenci nastoletni, 
a nawet kilkuletnie dzieci.

- Apelujemy do młodych ludzi, 

aby nie lekceważyli zagrożenia. 
Lekkomyślność i  łamanie zasad 
izolacji również w  ich przypadku 
może skończyć się tragicznie. Nikt 
nie jest ze stali - mówi prezes Po-
rozumienia Pracodawców Ochro-
ny Zdrowia Bożena Janicka.

Przeważnie młodzi lepiej radzą 
sobie z  zakażeniem, a  choroba 
przebiega łagodniej, jednak 
i wśród nich odnotowano już przy-
padki skrajnie ciężkie. Światowe 
media - jak wskazała prezes PPOZ 
- podały niepokojącą informację 
o  ciężkim przebiegu choroby 
u  12-letniej pacjentki szpitala 
w Atlancie, w USA. Dziewczynka 
nie miała innych chorób towa-
rzyszących, a ze względu na po-
garszający się stan, została pod-
łączona do respiratora.

PPOZ podkreśla, że koronawi-
rus jest również niebezpieczny 
dla osób z  przedziału wiekowe-
go od 20 do 40 lat. W Polsce od-
notowano już kilka zgonów 
wśród “młodych dorosłych”.

- Młodzi ludzie prowadzą 
szybkie tempo życia. Nie dojada-
ją, nie dosypiają, są narażeni na 
liczne stresy w  pracy, czy na 

uczelniach. Wszystko to powo-
duje, że ich odporność spada. 
Dochodzi niestety do zgonów. 
Dlatego apelujemy do młodych 
o  zachowanie szczególnej 
ostrożności. Unikanie kontaktu 
z  innymi to podstawa. Młode 
społeczeństwo ma tę przewagę, 
że jest sprawne telefonicznie 
i internetowo, więc powinno ko-
rzystać z bogactwa techniki i po-
zostać w domach - mówi Janicka.

PPOZ ostrzega, że jesteśmy do-
piero na początku epidemii, 
a  wzrost zachorowań dopiero 
przed nami. Nie trzeba wracać z za-
granicy, ani mieć kontakt z  osobą 
powracająca, czy z widocznymi ob-
jawami, żeby zachorować.

- Nie wiemy kogo mijamy na 
ulicach, czy w  sklepach! Każdy 
z  nas może być cichym nosicie-
lem i zarażać innych. Dlatego tak 
ważne jest unikanie spotkań na-
wet w  gronie rodziny. Ogranicz-
my odwiedziny, bo nie wiemy na 
jakim etapie jesteśmy my i nasze 
dzieci. Tylko to może nas uchro-
nić przed powtórzeniem włoskiej 
narodowej tragedii - podkreślają 
lekarze PPOZ.

 Opracowanie kolumny - redakcja
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KONCERN FARMACEUTYCZNY

Mamy  
potencjalną szczepionkę

WŁOCHY

Szczyt zakażeń 
koronawirusem

WIELKA BRYTANIA

13-letni chłopiec jedną 
z najmłodszych ofiarą 

koronawirusa

CHINY

W ciągu doby  
130 bezobjawowych 

przypadków zakażenia

WHO

Do końca epidemii w Azji 
jeszcze daleko

BADANIA

Po ustąpieniu objawów 
wirus może pozostawać  
w organizmie kilka dni

Koncern farmaceutyczny i medyczny Johnson & 
Johnson ogłosił, że dokonał postępów w bada-
niach nad szczepionką przeciwko 
koronawirusowi. Testy na ludziach rozpocząć się 
mają najpóźniej we wrześniu - produkt może 
trafić do sprzedaży na początku 2021 roku.

Mamy potencjalną szczepionkę, która “z dużym 
prawdopodobieństwem jest skuteczna przeciw 
koronawirusowi. Mamy możliwości, by zwiększyć 
jej produkcję w relatywnie krótkim czasie” - powie-
dział w wywiadzie dla telewizji NBC szef Johnson & 
Johnson Alex Gorsky.

Koncern utrzymuje, że jeśli szczepionka okaza-
łaby się skuteczna, to mogłaby się pojawić na ryn-
ku na początku przyszłego roku, a jej cena nie by-
łaby wygórowana. Johnson & Johnson chciałby 

wtedy wyprodukować miliard szczepionek do 
końca 2021 roku.

Na świecie trwa bezprecedensowy wyścig o to, 
która z firm znajdzie skuteczny preparat biologicz-
ny na koronawirusa i  zacznie go sprzedawać na 
rynku. Zazwyczaj potrzeba od pięciu do siedmiu 
lat badań nim szczepionka uzyska stosowne certy-
fikaty i pozwolenia. Tym razem jednak okres ten 
prawdopodobnie zostanie znacznie skrócony. 
Johnson & Johnson chce uzyskać zgodę na sprze-
daż w oparciu o przepisy dotyczące nagłych wy-
padków.

Johnson & Johnson to jedna z wielu firm pracu-
jących nad szczepionką. Testy kliniczne rozpoczął 
amerykański Narodowy Instytut Alergii i  Chorób 
Zakaźnych oraz firma Moderna. Nad szczepionką 
pracuje również m.in. francuska firma Sanofi.

- We Włoszech nastąpił szczyt za-
każeń koronawirusem - ogłosił szef 
Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro. 
Stan ten został osiągnięty ponad 
miesiąc po wybuchu epidemii w kraju.

- Doszliśmy do szczytu, ale ten szczyt 
to nie punkt, ale płaskowyż, z  którego 
powinniśmy teraz zacząć schodzić - 
stwierdził Brusaferro na konferencji 
prasowej w Rzymie.

Zastrzegł następnie, że potrzebna 

jest ostrożność w  ocenie sytuacji. - Od 
poziomu płaskowyżu epidemia może 
zostać wznowiona, jeśli przestaniemy 
respektować kroki na rzecz zahamowa-
nia wirusa i zasady trwającej izolacji - do-
dał szef Instytutu.

Od trzech tygodni we Włoszech obo-
wiązują surowe przepisy zabraniające 
wychodzenia z domu bez uzasadnionej 
potrzeby. Według nieoficjalnych infor-
macji podawanych przez prasę to za-
mknięcie kraju i wielu obszarów działal-
ności w nim potrwa do końca kwietnia.

W szpitalu w Londynie zmarł 13-letni 
chłopiec, u  którego stwierdzono 
obecność koronawirusa. Jest on naj-
młodszą dotychczas ofiarą epidemii 
w  Wielkiej Brytanii i  jedną z  naj-
młodszych na świecie.

- Niestety, 13-letni chłopiec, który uzy-
skał pozytywny wynik testu na Covid-19, 
zmarł. Łączymy się w myślach z rodziną. 
O  zgonie został poinformowany koro-
ner i nie będzie więcej komentarzy w tej 
sprawie - poinformował w  oświadcze-
niu King’s College Hospital w Londynie.

Jak podał dziennik “The Sun”, chłopiec 
- Ismail Mohamed Abdulwahab 
z  Brixton w  południowym Londynie - 

trafił do szpitala w związku z poważnymi 
problemami z oddychaniem i mimo że 
został podłączony do respiratora, w po-
niedziałek rano zmarł. Gazeta dodaje, że 
nic nie wiadomo o tym, by cierpiał on na 
jakieś choroby współtowarzyszące.

Wcześniej we wtorek poinformowa-
no o śmierci innego nastolatka, pocho-
dzącego z Włoch, 19-letniego Luki di Ni-
coli, który również nie miał żadnych in-
nych problemów zdrowotnych. Jak pisze 
“The Sun”, w zeszłym tygodniu poszedł 
do lekarza z  objawami koronawirusa, 
zostały mu przepisane lekarstwa, po 
czym wrócił do domu, ale później jego 
stan się pogorszył i  został zabrany do 
szpitala, gdzie zmarł.

W Chinach kontynentalnych wykryto 
36 nowych przypadków zakażenia 
koronawirusem z objawami Covid-19 
oraz 130 nowych przypadków bez 
objawów – ogłosiła w środę pań-
stwowa komisja zdrowia. Wcześniej 
przypadków bezobjawowych nie 
zgłaszano.

- 35 spośród nowych “potwierdzo-
nych przypadków” Covid-19 dotyczy 
osób, które powróciły lub przybyły z za-
granicy, a  jedną nową infekcję lokalną 
stwierdzono w prowincji Guangdong na 
południu kraju – podała komisja.

Nowością w raporcie jest uwzględnie-
nie również przypadków bezobjawo-
wych. Tylko w  ciągu doby, we wtorek, 
zgłoszono 130 takich przypadków. - 
O północy pod obserwacją było w Chi-
nach łącznie 1367 zakażonych korona-
wirusem, którzy nie mieli objawów cho-
roby, czyli o 174 mniej niż poprzedniego 
dnia – oświadczyła komisja.

W przeciwieństwie do wielu innych 
państw, w Chinach osoby z dodatnim 

wynikiem testu na koronawirusa, ale 
bez objawów choroby, nie są zalicza-
ne do “potwierdzonych przypadków” 
Covid-19, a  ich liczba nie była dotąd 
ujawniana. Rodziło to obawy o  roz-
przestrzenianie wirusa przez “cichych 
nosicieli” i  możliwość wybuchu dru-
giej fali epidemii.

Nie jest jasne, jaka jest rola takich 
osób w szerzeniu się epidemii, ale bada-
nia naukowe sugerują, że koronawirus 
jest bardzo zaraźliwy już przed wystą-
pieniem objawów.

Komisja nie podała w sprawozdaniu, 
ile łącznie odnotowała przypadków bez-
objawowych od początku pandemii. 

Dyrektor wydziału kontroli chorób 
państwowej komisji zdrowia Chang Jile 
ogłosił, że przypadki bezobjawowe będą 
ściśle monitorowane. - Wszystkie takie 
osoby będą poddawane 14-dniowej 
kwarantannie w ośrodkach izolacji i nie 
będą z niej zwalniane, dopóki dwa testy 
na koronawirusa wykonane w odstępie 
co najmniej 24 godzin nie dadzą wyni-
ków ujemnych – zaznaczył.

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
dla regionu Zachodniego Pacyfiku Takeshi Kasai 
ostrzegł, że do zakończenia epidemii Covid-19 
w  Azji jest jeszcze daleka droga, a  kraje po-
winny przygotować się na długą walkę.

- Postawmy sprawę jasno, do końca epidemii 
jest jeszcze daleko. To będzie długa bitwa i nie mo-
żemy opuścić gardy - powiedział Kasai podczas 
wirtualnej konferencji prasowej.

Kasai dodał, że nawet kraje, którym - tak jak np. 
Singapurowi - udało się “spłaszczyć krzywą” przy-

rostu zachorowań i utrzymać poziom zakażeń na 
stosunkowo niskim poziomie, są stale zagrożone 
nowymi, “importowanymi” przypadkami.

Japończyk zaznaczył, że celem środków bezpie-
czeństwa w obliczu epidemii jest jej zahamowanie 
oraz przygotowanie krajów i  ich zasobów na 
ewentualność rozprzestrzenienia się wirusa na 
dużą skalę.

Doradca WHO Matthew Griffin dodał, że żaden 
kraj nie jest bezpieczny, bo wirus “koniec końców 
dotrze wszędzie”. Jak zaznaczył, choć centrum epi-
demii jest dziś w Europie, prawdopodobnie prze-
niesie się w inne regiony świata.

- Z  nowego badania wynika, że u  połowy pa-
cjentów leczonych z powodu łagodnego zakażenia 
COVID-19 koronawirus nadal był obecny - do 
ośmiu dni po ustąpieniu objawów - informuje in-
ternetowa wersja pisma “American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine”.

Dr Lixin Xie, dr Lokesh Sharma i współautorzy 
opisali badanie 16 pacjentów z COVID-19, którzy 
byli leczeni i zostali wypisani z PLA General Hospi-
tal w Pekinie między 28 stycznia a 9 lutego. Media-
na wieku badanych pacjentów wynosiła 35,5 lat.

Naukowcy zebrali próbki wymazów z gardła po-
bieranych od wszystkich pacjentów co drugi dzień 
i  poddali je analizie. Pacjenci zostali wypisani ze 
szpitala po wyzdrowieniu i  potwierdzeniu nega-
tywnego statusu wirusowego przez co najmniej 
dwa kolejne testy PCR.

- Najbardziej znaczącym odkryciem w  na-
szym badaniu jest to, że połowa pacjentów 
wciąż wydzielała wirusa nawet po ustąpieniu 
objawów - powiedział współautor badania dr 
Lokesh Sharma z  Yale School of Medicine. - 
W  przypadku cięższych infekcji czas ten może 
być nawet dłuższy - dodał.

Główne objawy występujące u objętych bada-
niem pacjentów obejmowały gorączkę, kaszel, ból 
gardła oraz trudności z  oddychaniem lub dusz-

ność. Chorym podawano różne leki.
Czas od zakażenia do wystąpienia objawów 

(okres inkubacji) wynosił pięć dni u 15 z 16 pa-
cjentów. Średni czas trwania objawów wynosił 
osiem dni, natomiast czas pozostawania “zakaź-
nym” po zakończeniu objawów - od jednego do 
ośmiu dni. Dwóch pacjentów miało cukrzycę, 
a jeden gruźlicę, co nie wpłynęło na czas trwania 
zakażenia COVID-19.

- Jeśli miałeś łagodne objawy ze strony układu 
oddechowego z powodu COVID-19 i przebywałeś 
w domu, aby nie zakażać innych, przedłuż swoją 
kwarantannę na kolejne dwa tygodnie po wyzdro-
wieniu, aby mieć pewność, że nie zakażasz innych 
ludzi - radzi dr Lixin Xie z  College of Pulmonary 
and Critical Care Medicine, Chinese PLA General 
Hospital.

Autorzy mają przesłanie dla społeczności me-
dycznej: „pacjenci z  COVID-19 mogą być zakaźni 
nawet po wyleczeniu objawowym, więc traktuj pa-
cjentów bez objawów lub niedawno wyleczonych 
tak ostrożnie, jak pacjentów objawowych”.

Naukowcy podkreślili, że wszyscy badani pa-
cjenci mieli łagodniejsze infekcje i  wyzdrowieli 
z choroby oraz że badanie objęło niewielką liczbę 
pacjentów. Nie jest jasne, czy podobne byłyby wy-
niki w przypadku bardziej wrażliwych pacjentów, 
takich jak osoby starsze, osoby z osłabionym ukła-
dem odpornościowym i pacjenci poddawani tera-
pii immunosupresyjnej.

 Opracowanie kolumny - redakcja / na podst. informacji PAP
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Twierdził, że ma 
koronawirusa, bo... nie chciał 

trafić do więzienia

Ugodził nożem ojca

Złamał kwarantannę,  
bo chciał pobiegać

8 lat może spędzić w  więzieniu 30-letni 
mieszkaniec powiatu żywieckiego. Męż-
czyzna został zatrzymany w  związku 
z koniecznością odbycia kary pozbawienia 
wolności. Podczas czynności powiedział 
policjantom, że ma koronawirusa. Mundu-
rowi wdrożyli procedury, które obowiązują 
w takich sytuacjach. Okazało się jednak, że 
mężczyzna kłamał, bo nie chciał trafić do 
więzienia.

Policjanci z komisariatu w Rajczy na ul. Par-
kowej zauważyli 30-letniego mężczyznę, po-
szukiwanego przez Sądu Rejonowego w Żyw-
cu w celu odbycia kary pozbawienia wolności. 
Kiedy stróże prawa zatrzymali 30-latka, ten 
powiedział im, że kilka dni temu wrócił z Ho-

landii i  jest zakażony koronawirusem. 
W  związku z  tym mundurowi powiadomili 
o sytuacji odpowiednie służby i wdrożyli pro-
cedurę. Stróże prawa zabezpieczyli się przed 
zakażeniem i wezwali na miejsce odpowied-
nio przygotowany zespół pogotowia ratunko-
wego. W  międzyczasie   weryfikowali wersję 
przedstawioną przez 30-latka. Sprawdzenia 
zarówno w żywieckim sanepidzie, jak i w trak-
cie rozmów przeprowadzonych z jego rodzi-
ną, wykluczyły, aby mężczyzna przebywał za 
granicą. Podczas przeprowadzonego bada-
nia także nie stwierdzono u niego jakichkol-
wiek objawów choroby. 30-latek został za-
trzymany i trafił do aresztu śledczego. Oprócz 
kary, którą ma do odbicia, grozi mu dodatko-
wo 8-letni pobyt w więzieniu.

Policjanci zatrzymali 41-latka, który ugo-
dził nożem swojego ojca. Ranny mężczyzna 
trafił do szpitala, a  napastnik do policyj-
nego aresztu. Tarnogórzaninowi grozi kara 
do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań 
na osiedlu Mickiewicza w  Tarnowskich Gó-
rach. 41-latek, podczas wspólnego biesiado-
wania przy alkoholu ze swoim ojcem, po krót-
kiej wymianie zdań, bez wyraźnej przyczyny 
wziął do ręki nóż i wbił mu go w udo. Wezwa-
ny na miejsce policyjny patrol zatrzymał tar-

nogórzanina, który nie potrafił wyjaśnić, dla-
czego się tak zachował. Przyczyną agresji 
mężczyzny prawdopodobnie była zbyt duża 
ilość wypitego trunku. Badanie stanu trzeź-
wości wykazało w  jego organizmie ponad  
2 promile alkoholu.

Ostatecznie ranny 66-latek został opatrzo-
ny przez ratowników medycznych i  trafił do 
szpitala pod opiekę lekarzy, a  napastnik do 
policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał za-
rzut w  tej sprawie. Za naruszenie czynności 
narządu ciała może spędzić w więzieniu 5 lat.

Wysoka grzywna może grozić mężczyźnie, 
który zlekceważył zasady kwarantanny do-
mowej. Nie było go w  domu podczas 
kontroli policjantów. Mieszkaniec powiatu 
tarnogórskiego tłumaczył, że poszedł 
tylko pobiegać i nie miał kontaktu z żad-
nymi osobami. W  związku z  jego 
nieodpowiedzialnym zachowaniem, o zda-
rzeniu policjanci powiadomili służby 
sanitarne, a niezależnie od tego odpowie 
przed sądem.

Policjanci codziennie realizują zadania 
związane ze sprawdzaniem osób przeby-
wających w kwarantannach domowych. Jak 
dotychczas prawie wszyscy mieszkańcy na-
szego powiatu wykazywali się odpowie-
dzialnością i  stosowali się do obowiązują-
cych zaleceń. Realizowanie przez społe-
czeństwo wytycznych służb jest niezwykle 
ważne w  kontekście ograniczenia rozprze-
strzeniania się koronawirusa, dlatego każ-
dy przypadek niestosowania się do zasad 

kwarantanny jest drobiazgowo analizowa-
ny, a  od osób naruszających ten obowią-
zek, wyciągane są konsekwencje.

Kontrola funkcjonariuszy u  mieszkańca 
powiatu tarnogórskiego pokazała, że nie 
wszyscy przestrzegają obowiązujących za-
leceń. Kiedy policjanci przed południem 
podjechali pod dom mężczyzny i  skontak-
towali się z nim telefonicznie, oświadczył, że 
będzie za 5 minut. Faktycznie po tym czasie 
pojawił się w  miejscu kwarantanny ubrany 
w sportowy dres. Na twarzy miał maseczkę, 
a na dłoniach jednorazowe rękawice. Powie-
dział policjantom, że tylko na chwilę wyszedł 
pobiegać i nie miał kontaktu z żadnymi oso-
bami. Funkcjonariusze o  zdarzeniu powia-
domili służby sanitarne. Mężczyzna za swoje 
zachowanie odpowie przed sądem.

Policjanci przypominają, że za niestosowa-
nie się do zasad kwarantanny grozi grzywna. 
Należy również pamiętać, że brak odpowie-
dzialności w  przestrzeganiu kwarantanny 
może przede wszystkim skutkować rozprze-
strzenianiem się epidemii.

Mimo zakazu gromadzenia się, 
spotkali się na piwie

W czterech na jednego

Nie zatrzymał się do kontroli, 
chciał potrącić policjantów

Mimo zakazu gromadzenia się, trzej 
mieszkańcy Tarnowskich Gór postanowili 
spotkać się… na piwie. Za złamanie za-
kazu zgromadzeń każdego z nich ukarano 
mandatem.

Nowe zasady bezpieczeństwa powstały 
w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa 
zarażenia koronawirusem. Przepisy zakazują 
m.in wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez 
czy zebrań. Niestety, nie wszyscy traktują je 
poważnie.

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że przy uli-
cy Korczaka w Tarnowskich Górach, zgroma-
dzili się mężczyźni, którzy piją alkohol. Na 

szkolnym boisku mundurowi rzeczywiście za-
stali trzech mężczyzn w wieku od 26 do 38 lat. 
Koledzy chcieli porozmawiać, więc nie zwra-
cając uwagi na fakt, że takie zachowanie mo-
że skutkować rozprzestrzenianiem się epide-
mii, spotkali się na piwie. Na każdego z tarno-
górzan, za niestosowanie się do nowych za-
sad bezpieczeństwa, nałożono 500 złotowe 
mandaty.

Pamiętajmy, że od zdyscyplinowania spo-
łeczeństwa w  tym trudnym dla wszystkich 
czasie, zależeć może życie i  zdrowie wielu 
osób. Dlatego nie bagatelizujmy poleceń 
i wytycznych instytucji państwowych, aby nie 
narażać nikogo na niebezpieczeństwo zaka-
żenia koronawirusem.

Policjanci z zabrzańskiej dwójki zatrzymali 
mężczyznę, który wspólnie z  trzema in-
nymi napastnikami pobił 29-letniego 
mieszkańca Zabrza. W  środę zabrzański 
sąd zastosował wobec niego środek zapo-
biegawczy w  postaci tymczasowego 
aresztowania. Czynności w  sprawie 
trwają...

Do pobicia doszło w niedzielę około godzi-
ny 19.00 na ulicy Bytomskiej w dzielnicy Bi-
skupice. Z ustaleń policjantów wynika, że za-
trzymany 19-latek wraz z trzema innymi męż-
czyznami przyszedł pod dom pokrzywdzone-
go i poprosił go o rozmowę. Kiedy pokrzyw-

dzony wyszedł na zewnątrz, został zaatako-
wany i  pobity przez czterech napastników. 
W na skutek pobicia doznał poważnych obra-
żeń i trafił do szpitala. Obecnie jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci z dru-
giego komisariatu w Zabrzu, jeszcze tego sa-
mego dnia zatrzymali 19-latka podejrzanego 
o pobicie 29-letniego zabrzanina. Obaj męż-
czyźni znali się wcześniej. Wczoraj, na wnio-
sek śledczych, zabrzański sąd zastosował wo-
bec 19-latka środek zapobiegawczy w postaci 
aresztu na okres 3 miesięcy. Za pobicie grozi 
mu do 3 lat więzienia. Czynności w sprawie 
trwają, a zatrzymanie pozostałych sprawców 
jest już tylko kwestią czasu.

Pijany 34-letni kierowca osobowego mer-
cedesa nie zatrzymał się do policyjnej 
kontroli drogowej. W trakcie ucieczki męż-
czyzna usiłował potrącić interweniujących 
policjantów. Nawet po oddaniu strzałów 
przez mundurowych, uciekinier się nie za-
trzymał. Po dojechaniu do lasu 
kobiórskiego porzucił samochód i pró-
bował uciec pieszo. Wtedy zatrzymali go 
policjanci.

Patrol ruchu drogowego na ulicy Mikołow-
skiej postanowił zatrzymać do kontroli dro-
gowej kierującego osobowym mercedesem. 
Kierowca zignorował policyjne polecenie i 
podjął próbę ucieczki. Stróże prawa rozpo-
częli pościg ulicami miasta. Do działań włą-

czyły się inne patrole, które pełniły wtedy 
służbę na terenie Tychów. Wsparcia udzielił 
również patrol prewencji, który na ulicy Stocz-
niowców zablokował mężczyźnie drogę. Ucie-
kinier nie zastosował się do wydawanych po-
leceń i próbował potrącić interweniujących 
policjantów. Wtedy padły strzały, które jed-
nak nie zatrzymały mężczyzny. Pościg zakoń-
czył się w lesie kobiórskim, gdzie po porzuce-
niu samochodu, kierowca kontynuował 
ucieczkę pieszo. Wtedy zatrzymali go poli-
cjanci. Kierującym okazał się 34-letni miesz-
kaniec Tychów. Mężczyzna był nietrzeźwy. 
Zatrzymanemu oraz interweniującym poli-
cjantom nic się nie stało. Wyjaśnieniem szcze-
gółów tego zdarzenia zajmują się policjanci 
pod nadzorem prokuratury.

 Opracowanie kolumny - redakcja
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DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lekcje z telewizją
Wraz z końcem marca ruszyły 
pierwsze lekcje z TVP! Materiały 
są emitowane od poniedziałku do 
piątku na ogólnodostępnych ante-
nach Telewizji Polskiej. Znajdują 
się także na VOD.TVP.PL. Pasmo to 
skierowane jest do uczniów klas 
1-8 szkół podstawowych. Spon-
sorem projektu „Szkoła z TVP” jest 
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łu-
kasiewicza. 

Nowa propozycja TVP i MEN 
„Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty 
edukacyjnej Telewizji Polskiej, skiero-
wanej do nauczycieli, dyrektorów, 
uczniów i rodziców. W ramach akcji 
na antenach TVP  emitowane są ma-
teriały dostosowane do podstawy 
programowej szkół podstawowych.

Projekt „Szkoła z TVP” to efekt 
podpisanego 27 marca porozumie-
nia dotyczącego realizacji audycji 
oświatowych dla uczniów szkół pod-
stawowych, między TVP S.A. i Mini-
sterstwem Edukacji Narodowej.

Pierwsze programy wystartowa-
ły 30 marca o godzinie 8.00. Można 
było je obejrzeć na 4 kana-
łach:  TVP3, TVP Rozrywka, TVP 
Sport oraz TVP Historia w dwóch 
blokach programowych: porannym 
- rozpoczynającym się zawsze od 
godz. 8:00 i powtórzeniowym – od 
godz. 12:30.

Plan lekcji „Szkoły z TVP” jest do-
stępny na specjalnej stronie  szko-
laztvp.pl. Dodatkowo plan zajęć 
udostępnią elektroniczne przewod-
niki programowe operatorów, do-
starczających sygnał telewizyjny. 
Wszystkie wyemitowane na antenie 
lekcje są dostępne na vod.tvp.pl w 
specjalnie przygotowanych serwi-
sach poświęconych poszczególnym 
klasom szkoły podstawowej

Wybierz swoje lekcje na 
jednej z anten

Aby wziąć udział w zajęciach zor-
ganizowanych w „Szkole z TVP” wy-
starczy wybrać odpowiednią ante-
nę Telewizji Polskiej, na której pro-
wadzone są lekcje dla konkretnej 
klasy. Następnie trzeba wskazać 
godzinę emisji lekcji w danym 

dniu. Dzięki dwóm emisjom tej sa-
mej lekcji w ciągu dnia, porannej  
i popołudniowej, zawsze na tej sa-
mej antenie, uczeń i rodzic mogą 
w łatwy i przystępny sposób wy-
brać odpowiednią klasę.

Wszystkie cztery kanały Telewizji 
Polskiej, na których emitowana bę-
dzie „Szkoła z TVP” są dostępne dla 
każdego, za darmo. Aby mieć gwa-
rancję pełnej dostępności wszyst-
kich kanałów, uruchomiona została 
dodatkowa emisja programu TVP 
Rozrywka na cyfrowym multiplek-
sie trzecim (MUX3), naziemnej tele-
wizji cyfrowej. Telewizory dostroją 
się automatycznie do nowych usta-
wień, natomiast w przypadku nie-
których odbiorników telewizyjnych, 
może zaistnieć konieczność ręczne-
go dostrojenia. Szczegółowe infor-
macje o tym, w jaki sposób dostroić 
odbiornik telewizyjny zwiera in-
strukcja dołączona do telewizora. 
Informację taką można uzyskać 
również kontaktując się z infolinią 
producenta odbiornika telewizyjne-
go (numery telefonów dostępne są 
na stronach internetowych produ-
centów telewizorów).

Pasma edukacyjne
Telewizja Polska od początku za-

wieszenia zajęć w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych 
intensywnie wspiera działania edu-
kacyjne skierowane do dzieci i mło-
dzieży. Poza specjalnymi pasmami 
TVP ABC i TVP Kultura zostały uru-
chomione również audycje w serwi-
sie VOD.TVP.PL.

Od 19 marca TVP we współpracy 
z Muzeum Powstania Warszawskie-
go i Ministerstwem Edukacji Naro-
dowej uruchomiła wirtualny kanał 
edukacyjny. Każdego dnia, na stro-
nie vod.tvp.pl w godzinach 9.00-
13.00 w sekcji „eSzkoła”  uczniowie  
i nauczyciele mogą znaleźć warto-
ściowe materiały dotyczące wybra-
nego zagadnienia.

Ponadto od 23 marca działa „Do-
mowe przedszkole” TVP ABC, które 
również można znaleźć na VOD.
TVP.PL. To oferta dla najmłodszych 
dzieci i ich rodziców.

redakcja

https://www.tvp.pl/47318246/tvp-i-men-uruchamiaja-projekt-szkola-z-tvp-sprawdz-plan-lekcji
https://www.tvp.pl/47318246/tvp-i-men-uruchamiaja-projekt-szkola-z-tvp-sprawdz-plan-lekcji
https://vod.tvp.pl/
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TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

NISSAN MICRA 
1.2 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis

24.900 zł

RENAULT CLIO  
CZERWONY - 3 szt.

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 YARIS 
1,5 benzyna,  
rok prod. 2017  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

41.700 zł

VOLKSWAGEN TIGUAN 
2.0 diesel, 
rok prod. 2008,  
4x4

30.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E,  
2016, serwis, F-VAT 
kraj.,  I - wł. 
 

29.900 zł

TOYOTA COROLLA 
1.6 benzyna, 
rok prod. 2017,, kraj.,  
I-wł., na gwarancji 
serwisowany 
 52.900 zł

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

automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

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

n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy, 
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.  58.900 zł

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

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

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

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  39.900 zł

n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016 
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT  41.900 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.6 benzyna + gaz 
rok prod. 2004  8.800 zł

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

n VW PASSAT 1.8 benzyna, rok prod. 2008 
F.VAT, I - wł.  22.900 zł

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

n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł

n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  24.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.  21.900 zł

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  9.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

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

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

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł
n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

n VW GOLF 4 1.6 benzyna, rok prod. 1998  3.900 zł

n OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000 4.900 zł

n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł

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

n OPEL ZAFIRA 1.7 D, rok prod. 2008 11.900 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł
n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 złn AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007  38.900 - 39.900 zł

n TOYOTA VERSO 2.0 D, rok prod. 2009, 7-os. 24.900 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  29.900 zł

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

 16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
 21.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.

 52.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013

 22.900 złn CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

 15.900 złn OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.

 19.900 złn TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.

Przebudowa linii tramwajowej 
wkracza w kolejny etap. W związku 
z tym od 1 kwietnia do odwo-
łania,  zostaje zawieszone 
kursowanie tramwajów na odcinku 
Północ – Tysiąclecie – Śródmieście 
– Zajezdnia MPK.

Komunikacja funkcjonować bę-
dzie według następujących zasad:

 →Linia nr 1 (tramwajowa) zo-
stanie skrócona do relacji 
Kucelin – Zajezdnia MPK. Ze 
względu na trwającą przebu-
dowę pętli tramwajowej przy 
Rezerwacie Archeologicznym, 
w dalszym ciągu nie kursuje 
linia nr 2, a wszystkie kursy 
„jedynki” są wykonywane do 
Kucelina.
 →Linia nr 3 (tramwajowa) zo-
stanie skrócona do relacji Sta-
dion Raków – Zajezdnia MPK.
 →Linia nr 123. Będzie to za-
stępcza linia autobusowa „za 
tramwaj”, kursująca w relacji 
Fieldorfa-Nila – Zajezdnia MPK. 
Autobusy będą kursować z czę-
stotliwością od 5 minut w dni 
robocze w godzinach szczytu 
do 10 minut wieczorami oraz 
w niedziele i święta. Bilety jed-
norazowe zachowują ważność 
przy przesiadkach między li-
niami tramwajowymi a auto-
busami linii nr 123.

Redakcja

DO ODWOŁANIA

Kolejne dzielnice musiały 
pożegnać się z tramwajami
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KUPON  
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA       – NIERUCHOMOŚCI             
 – SPRZEDAM   – KUPIĘ     – MATRYMONIALNE         
 –  INNE     – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

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

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

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

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

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

n WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 
najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

n SPRZEDAM PAWILON 50M2, 
na Biznes Centrum (możliwość 
wynajęcia), tel. 602 307 570

n SPRZEDAM cegłę (czerwona, 
pełna) z rozbiórki - 1000 szt. 
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

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

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

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

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

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

n 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

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

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

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

n SPRZEDAM   
- botki damskie ocieplane nr 38 
- obrus biały żakardowy   150x100 
(bardzo ładny) 
- kurtkę damską L pikowaną 
(kolor: grafit) 
Tel. 34 323 24 70 (od 15-stej)

n 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 

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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 

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

MATRYMONIALNE

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

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

n WOLNY, lat 53, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo, 
pozna panią (pani może posiadać 
dzieci). Tel. 660 006 217

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

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

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

PRZYJMĘ

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

KUPIĘ

KURSY

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych orz nawiga-
cji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH pamięć, uwaga, 
myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n 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)

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

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

n SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 
2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz. 
Jaskrów, 42-244 Mstów,  
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

n 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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

Unieważnia się dokument  
prawa wykonywania  

zawodu  
o nr seryjnym AF012359

na nazwisko
Joanna Szczerbaniewicz
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