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Na wniosek prezydenta, radni zgodzili się na przekazanie 
spółce ZGM „TBS”, na własność działek w dzielnicy  
Częstochówka-Parkitka. Ze wstępnych koncepcji wynika,  
że ma na nich powstać trzynaście  czterokondygnacyjnych 
budynków wielorodzinnych, w których znajdzie się  
około 350 mieszkań czynszowych.

Testy antygenowe do szybkiego diagnozowania pacjentów 
z podejrzeniem Covid-19, monitorowanie stanu zdrowia 
dzięki pulsoksymetrom, dodatkowe świadczenia dla le-
karzy, pielęgniarek, ratowników, a także pracowników 
laboratoriów – między innymi takie zmiany przewiduje 
nowa strategia walki z koronawirusem. 

Wielkimi krokami zbliża się przebudowa dworca  
Częstochowa Główna. PKP S.A. podpisały już umowy  
na opracowanie dokumentacji projektowej z pracowniami 
wybranymi w konkursie architektonicznym.  
Planowany termin oddania obiektu do użytkowania 
 to koniec roku 2023, jednakże należy zaznaczyć,  
że ostateczna data zakończenia inwestycji  
będzie zależna od terminowości  
poszczególnych jej etapów. 

W nowym Zakładzie Elektroniki ZF  
w Częstochowie rozpoczęła się produkcja  
zaawansowanych kamer samochodowych. 
Obecnie pracuje tam około stu osób. Liczba ta 
będzie jednak rosnąć w związku z planami roz-
woju placówki. 

www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu  
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W Częstochowie

Produkują zaawansowane 
kamery samochodowe

Uwaga 

Twoje osocze  
może uratować 
komuś życie!

Centra krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa w całym kraju ape-
lują do wszystkich osób, któ-
re chorowały na Covid-19  
i zostały uznane za zdrowe  
o oddawanie osocza.

Osocze zawiera przeciwciała, 
które mogą wspomagać leczenie 
chorych na Covid-19 z ciężkimi, za-
grażającymi życiu objawami zaka-
żenia.

Terapia oparta na przetoczeniach 
osocza rekonwalescentów chorób 
zakaźnych była skutecznie stoso-
wana u  pacjentów zakażonych wi-
rusem EBOLA, koronawirusem 
SARS (SARS-CoV), wirusem grypy 
A  (H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” 
grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu 
przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, 

który powoduje Covid-19, po prze-
toczeniu mają za zadanie zblokować 
namnażanie się wirusa w  organi-
zmie pacjenta z  aktywnym zakaże-
niem.

Badania naukowe przeprowa-
dzone w  różnych krajach potwier-
dzają, że osocze ozdrowieńców 
COVID-19, podane we wczesnej 
fazie choroby może wspomóc orga-
nizm w  walce z  wirusem. Wśród 
osób, którym podano osocze 
w  ciągu trzech dni od rozpoznania, 
a także wśród osób, którym podano 
osocze zawierające wysokie po-
ziomy przeciwciał neutralizujących 
wirusa, uzyskano zmniejszenie ry-
zyka zgonu.

Kto może oddać osocze?

 � Osoby, które przechorowały 
Covid-19, bądź przeszły bez-
objawowe zakażenie wi-

rusem SARS-CoV-2, zostały 
uznane za wyleczone i czują 
się zdrowe, czyli minęło co 
najmniej:

* 28 dni od zakończenia ob-
jawów;

* 18 dni od zakończenia izo-
lacji w przypadku osób, które 
przeszły zakażenie w sposób 
bezobjawowy;

 � osoby, które są w wieku 
18-65 lat,

 � w przypadku przeprowa-
dzonej w przeszłości trans-
fuzji oraz kobiet po przebytej 
ciąży w wywiadzie wy-
magane będą dodatkowe 
badania, które wykonane zo-
staną przez Centra Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa.

Rozszerzenie strategii walki z koronawirusem

Co się zmieni?

 Qs.8-9

 Qs.5

Parkitka

Ponad 300 nowych 
mieszkań 

Częstochowa Główna

Dworzec PKP: rozpoczęły się 
prace projektowe 

tel. 696 48 66 80

tel. 696 48 66 80
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Częstochowa po raz kolejny 
włączyła się w akcję pro-
mującą czytelnictwo. Na 
chętnych czeka 12 e-bo-
oków  
i 10 audiobooków. Jest 
wśród nich m.in. „Zimowlę” 
Dominiki Słowik, „Nie ma” 
Mariusza Szczygła,  
„Czarne morze” Karoliny 
Macios, „Zadra” Roberta 
Małeckiego.

CZYTAJ PL to największa nie 
tylko w  Polsce, ale i  na świecie 
tego rodzaju akcja promująca 
czytelnictwo, otwierająca miło-
śnikom literatury dostęp do 
książek nie w tradycyjnej formie, 
ale wykorzystując do tego smart-
fony i  tablety. Rokrocznie anga-
żują się w nią miłośnicy literatury, 
autorzy, ambasadorzy akcji z  li-
ceów oraz włodarze miast i insty-
tucje, którym szczególnie bliskie 
jest promowanie czytelnictwa. 

CZYTAJ PL to świetne książki 
do czytania i  do słuchania - do 
końca listopada  w pełni za darmo. 
Wystarczy pobrać ze sklepu App 
Store lub Google Play aplikację 
Woblink, zeskanować kod QR na 
stronie https://czytajpl.pl/ - by 
uzyskać dostęp do 12 pozycji wy-
dawniczych, jakie proponowane 
są w tegorocznej edycji.

Oferta tytułów zróżnicowana 
jest gatunkowo, każdy z  czytel-
ników powinien więc znaleźć coś 
dla siebie. Czytaj PL to najlepsza 
literatura piękna, kryminały, re-
portaż, książka historyczna, po-
wieść młodzieżowa i poradnik. To 
tytuły cenionych autorów, wśród 
których nie zabrakło laureatów 
prestiżowych laurów.

Jak zawsze, 12 tytułów dostęp-
nych jest za darmo w formie e-bo-
oków, a  dodatkowo 10 z  nich 
– w wersji audiobooków. W tym 
roku wprowadzono jeszcze jedną 
ważną nowość – wszystkie tytuły 
będą dostępne także w wersji na 
czytniki. W ubiegłorocznej edycji 
akcji zaproponowane książki 
przeczytało aż 50.000 osób. 
CZYTAJ PL jest znana także poza 
granicami naszego kraju. 

Czytaj!

12 bestsellerów zupełnie za darmo! 

Bezpłatnie

Odbiorą liście i gałęzie 
Centrum Usług Komunalnych bę-
dzie – w listopadzie i grudniu – 
bezpłatnie odbierać liście 
i drobne gałęzie z posesji jedno-
rodzinnych.

Liście będą odbierane w  termi-
nach odbioru odpadów biodegrado-
walnych. Mieszkańcy, którzy nie 
posiadają pojemnika na bioodpady, 
powinni zgłosić się do CUK na mi-
nimum 7 dni przed terminem od-
bioru odpadów biodegradowalnych 
w danej dzielnicy. Zgłoszenia można 
dokonać na adres: zgloszenia@cuk.
czestochowa.pl lub telefonicznie 34 
322 60 37.

Nadmiar odpadów, który nie 
zmieści się w pojemniku (lub w przy-
padku jego braku) należy wystawiać 
w  (koniecznie zawiązanych) wor-
kach.

Dodatkowo na terenie miasta zlo-
kalizowanych jest 7 Terenowych 
Punktów Selektywnej Zbiórki Od-
padów Zielonych, gdzie bez ograni-
czeń mieszkańcy Częstochowy 
mogą wyrzucać odpady zielone 

typu: trawa, liście, chwasty, drobne 
gałęzie. 

1. Tysiąclecie:  
ul. Wały Dwernickiego  
za punktem zlewnym ścieków 
dowożonych

2. Wyczerpy:  
ul. Ugody 7a

3. Północ:  
ul. Kutrzeby między nr 32 
a garażami

4. Błeszno:  
ul. Grzybowska – parking 
ogródków działkowych

5. Wrzosowiak:  
ul. Cedrowa obok ogródków 
działkowych Hutnik

6. Mirów:  
ul. Mirowska pomiędzy 
Ogródkami Relax i Gwarek

7. Zawodzie:  
ul. Bystra – obok ogródków 
działkowych

 ■ Katarzyna Gwara

Sesja rady miasta

Przyszłoroczne podatki  
i opłaty lokalne 

OGŁOSZENIE
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie 

przy ul. Mirowskiej 15 ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego 
na dzierżawę powierzchni SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą 

w Częstochowie o powierzchni łącznej 1 m2 zlokalizowanej  
przy ul. Mirowskiej 15 z przeznaczeniem na ustawienie automatu.

Szczegółowe informacje o dot. przedmiotu dzierżawy określono  
w Szczegółowych warunkach udziału w postępowaniu (SWU) oraz projekcie umowy dzierżawy.

Termin dzierżawy: 36 miesięcy.
Dokumenty są zamieszczone na stronie www.zsm.czest.pl lub do odebrania w Sekcji Organizacyjnej  

i PR SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15  
(Pawilon „G” pok. nr 1) w godzinach 

od 8.00 -15.00. 
Wszelkie zapytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować tylko 

na piśmie na podany powyżej adres SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego: pocztą, pocztą 
elektroniczną (organizacyjny@zsm.czest.pl) lub faksem na numer 34/370 21 34.

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień są:

w sprawach dot. przedmiotu dzierżawy
Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych – Zbigniew Szyszko  
Kierownik Działu Administracyjno – Organizacyjnego - Karina Szewczyk 
w sprawach formalnych 
p.o. Kierownika Sekcji Organizacyjnej i PR – Joanna Kopiec 
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 (Sekretariat -Paw.„G” budynek administracji I p. pokój Nr 17).
Termin składania ofert upływa w dniu: 13.11.2020 r. o godzinie 1000

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie  
przy ul. Mirowskiej 15 w Sekcji Organizacyjnej i PR, (Pawilon. G, pokój nr 1)  
w dniu 13.11.2020 r. o godzinie 1030.
Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni.
Minimalna stawka wyjściowa do przetargu miesięcznego czynszu wynosi netto 372 zł/m2. 
Określone stawki nie obejmują kosztów mediów, które będą rozliczane odrębnie.
Kryteria oceny ofert: zaoferowana kwota miesięcznego czynszu za dzierżawę -100% 
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
a w szczególności: 

1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
a w szczególności: są zarejestrowani we właściwym rejestrze, posiadają numer REGON i NIP,
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej,
3) Nie zalegają w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.
4) Nie zalegają w płaceniu podatku dochodowego,
5) Zobowiążą się do dzierżawy powierzchni z przeznaczeniem na działalność  
oraz zaakceptują warunki określone w SWU i dołączonym projekcie umowy dzierżawy. 

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

Lista dostępnych książek:

1. Jakub Ćwiek „Topiel”  
(Wydawnictwo Marginesy)

2. Wojtek Drewniak „Historia bez 
cenzury 5. I straszno, i śmieszno – 
PRL” (Wydawnictwo Znak)

3. Paulina Hendel „Strażnik”  
(We Need YA)

4. Mikołaj Łoziński „Stramer”  
(Wydawnictwo Literackie)

5. Karolina Macios  
„Czarne morze” (Wielka Litera)

6. Andri Snær Magnason  
„O czasie i wodzie” (Karakter)

7. Jakub Małecki „Horyzont”  
(Wydawnictwo SQN)

8. Robert Małecki „Zadra”  
(Czwarta Strona)

9. Remigiusz Mróz „Głosy  
z zaświatów” (Wydawnictwo Filia)

10. Dominika Słowik „Zimowla”  
(Wydawnictwo Znak)

11. Stefanie Stahl „Kochaj najlepiej  
jak potrafisz” (Wydawnictwo 
Otwarte)

12. Mariusz Szczygieł „Nie ma”  
(wydawnictwo Dowody na Istnienie)

 ■ Katarzyna Gwara

Na ostatniej sesji radni po-
chylili się nad kwestią przy-
szłorocznych podatków 
i opłat lokalnych. Zdecydowa-
li, że stawki podatku od nie-
ruchomości na 2021 rok   
zostaną zwaloryzowane 
o wskaźnik inflacji tj. o 3,9 %. 
Nie będzie z kolei zmian w po-
datku od środków transpor-
towych – utrzymanie ich na 
obecnym poziomie ma służyć 
m.in. wsparciu tego sektora 
przedsiębiorczości.

Konieczna zmiana stawek podatku 
od nieruchomości to m.in. efekt poli-
tyki władz centralnych, znacznie 
ograniczających dochody samo-
rządów – w  tym Częstochowy. Na 
przykład – z tytułu udziału w PIT do 
kasy miasta trafia na tę chwilę  
23 mln zł mniej niż zakładano w te-
gorocznym budżecie. Zdecydo-
wanie niewystarczająca rządowa 
subwencja oświatowa sprawia,  
że jeszcze w  tym roku na wydatki, 
które powinna pokrywać, Często-
chowa dołoży 100 mln z  własnych 
zasobów (cztery lata temu była to 
niecała połowa tej kwoty).

Poza tym - miasto zabiega o to, aby 
strona rządowa zwróciła środki, 
które zmuszone było wydać z  wła-
snej kieszeni na zadania zlecone 
przez administrację rządową – bo 
nie szły za nimi pieniądze na ich re-
alizację. Spór sądowy Częstochowy 
z  władzami centralnymi dotyczy  
67 mln zł należnych środków, które 
powinny trafić do kasy miasta.

A oto, w jaki sposób będą kształ-
tować się podatki i opłaty lokalne 
w przyszłym roku:

Podatek od  gruntów wykorzysty-
wanych na działalność gospo-
darczą – niezależnie od tego, jak są 
zakwalifikowane w  ewidencji 
gruntów i  budynków –   wyniesie  
99 groszy za m2 (w tym roku jest to 
95 groszy).

Za  grunty pozostałe, w tym grunty, 
na których organizacje pożytku pu-
blicznego prowadzą odpłatną dzia-
łalność statutowa, będzie się płacić 
52 grosze za m2 (w  tym roku  
– 50 groszy).

Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, 
w 2021 r. stawka wyniesie 85 groszy 
za m2 (teraz – 81 groszy). Z kolei 24 
zł 84 grosze zapłacimy za m2 w bu-
dynkach związanych z  prowadze-
niem działalności gospodarczej, 
a także w budynkach mieszkalnych 
(lub ich częściach), w  których taka 
działalność jest prowadzona 
(obecnie ta kwota wynosi 23 zł 90 
groszy).

Podwyższona będzie też – z 8,05 zł 
do 8,37 zł za m2 –   stawka za bu-
dynki pozostałe.

W 2021 roku nie zmieni się nato-
miast wysokość  podatku od 
środków transportowych. 

Dla samochodu dwuosiowego cię-
żarowego o  całkowitej masie  
od 29 ton z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub równoważnym, stawka 
podatku pozostanie na poziomie 
1161 zł. Dla trzyosiowego ciągnika 
z naczepą lub przyczepą, o masie ze-
społu pojazdów od 36 do 40 ton 
z  zawieszeniem pneumatycznym 
lub równoważnym, podatek nadal 
będzie wynosił 1568 zł.

Za pojazdy ciężarowe o  dopusz-
czalnej masie całkowitej pojazdu  
od 3,5 do 12 t oraz za autobusy po-
siadające certyfikat czystości spalin 
Euro 5 i Euro 6 lub o napędzie hybry-
dowym, elektrycznym lub zasilane 
gazem ziemnym właściciele zapłacą 
podatek  z 50 procentową ulgą.

Rada Miasta zwaloryzowała także 
o wskaźnik inflacji stawki opłaty tar-
gowej.

 ■ Katarzyna Gwara
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Patronem placu przy ul. Strażac-
kiej – tego, na którym stoi Pomnik 
Pamięci Żydów Częstochowian  – 
został częstochowianin Samuel 
Willenberg, uczestnik m.in. buntu 
w niemieckim obozie zagłady 
w Treblince. Na miejskiej mapie 
przybędzie też ul. Lucjusza Wła-
dysława Cyganowskiego – niegdy-
siejszego częstochowskiego gra-
wera, dokumentalisty pewnego 
etapu dziejów miasta. Decyzje 
w tych sprawach podjęli miejscy 
radni. 

Projekt uchwały w  sprawie na-
dania placowi przy ul. Strażackiej 
takiej nazwy przygotowała Jolanta 
Urbańska, wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta. To odpowiednio 
godne miejsce, aby uczcić pamięć  
Samuela Willenberga –   choćby 
z uwagi na fakt, że – jako rzeźbiarz – 
zaprojektował on Pomnik Pamięci 
Żydów Częstochowian, odsłonięty 
tam jesienią 2009 roku. Częstocho-
wianin był także żołnierzem Wojska 
Polskiego, uczestnikiem buntu 
w obozie zagłady w Treblince, wal-
czył w  Powstaniu Warszawskim. 
W  ostatnich latach mieszkał 
w Izraelu, ale Częstochowę odwie-
dzał bardzo często, angażując się 
w  polsko-żydowskie inicjatywy hi-
storyczne, kulturalne i  społeczne. 
Wraz z  żoną towarzyszył przyjeż-
dżającym do Polski wycieczkom 
z  Izraela. Działał w  Światowym 
Związku Żydów Częstochowian 

i  Ich Potomków, był uczestnikiem 
zjazdów Żydów Częstochowian, 
gościem Światowego Kongresu 
Częstochowian. Otrzymał m.in. 
Krzyż Srebrny Virtuti Militari, 
a  dwukrotnie – Krzyż Walecznych 
i Krzyż Komandorski z Gwiazdą Or-
deru Odrodzenia Polski. Samuel 
Willenberg zmarł w 2016 roku. Był 
ostatnim żyjącym uczestnikiem 
buntu w Treblince.

Swoją ulicę będzie miał też dawny 
częstochowski grawer Lucjusz 
Władysław Cyganowski. Z  wnio-
skiem o nadanie jednej z ulic takiej 

nazwy wystąpiło Polskie Towarzy-
stwo Numizmatyczne. Opierając 
się na informacjach Ośrodka Doku-
mentacji Dziejów Częstochowy, Ze-
spół ds. Nazewnictwa Obiektów 
Miejskich pozytywnie zaopiniował 
propozycję patrona. Jako poten-
cjalną lokalizację wskazano boczną 
drogę od ul. Batalionów Chłop-
skich.

Lucjusz Cyganowski prowadził 
w  Częstochowie pracownię gra-
werską, jego prace na przestrzeni 
lat 1906–1943 stały się swego ro-
dzaju kroniką ważnych wydarzeń 
z dziejów miasta. Prace cechowała 
wysoka jakość artystyczna, o czym 
świadczą m. in. odznaki często-
chowskich stowarzyszeń i  organi-
zacji społecznych zaprezentowane 
w  publikacji Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego (oddział 
w  Częstochowie) we współpracy 
z Muzeum Częstochowskim.

 Qcd. ze str. 1

W Częstochowie

Produkują zaawansowane 
kamery samochodowe

Zakład Elektroniki jest pierwszym 
projektem typu „Greenfield” (czyli 
budowy od zera) w  Częstochowie 
zrealizowanym przez firmę ZF 
w  Europie Wschodniej. Produko-
wane są w nim najbardziej zaawan-
sowane podzespoły elektroniczne 
do samochodów, wspierające bez-
pieczeństwo kierowców i  pasa-
żerów, w  tym kamery S-Cam 4.8. 
które jako jedne z  pierwszych na 
rynku oferują 100-stopniowe po-
ziome pole widzenia. Tego typu 
technologia pozwala rozwijać sys-
temy wspomagania jazdy, takie jak 
hamowanie awaryjne (AEB) czy 
utrzymanie pasa ruchu (LKA – Lane 
Keeping Assistant).

Kamery produkowane w  często-
chowskim zakładzie ZF są ponadto 
wykorzystywane przez wiodących 
producentów samochodów w  bar-
dziej zaawansowanych, półauto-
matycznych funkcjach, takich jak 
wspomaganie jazdy na autostra-
dzie czy asystent jazdy w korku. In-
nowacyjna kamera S-Cam4.8 
została niedawno wprowadzona 
do produkcji w  fabrykach ZF 
w  Marshall w  Stanach Zjednoczo-
nych oraz w  Anting w  Chinach. 
Firma ZF jest numerem jeden 
wśród dostawców zaawansowa-
nych technologicznie kamer samo-
chodowych skierowanych do 
przodu dla kilkunastu największych 
producentów samochodów. - Fun-
damentem dla powstania zakładu 

była działalność Centrum Inżynie-
ryjnego Elektroniki ZF w  Często-
chowie. Po dwóch latach od 
rozpoczęcia budowy możemy po-
chwalić się nowoczesnym za-
kładem, w  którym produkujemy 
komponenty dla mobilności nowej 
generacji”– podkreśla Krzysztof 
Gablankowski, Dyrektor Zakładu 
Elektroniki ZF w  Częstochowie. - 
Dużym wsparciem przy realizacji 
inwestycji było zaangażowanie 
władz miasta Częstochowy oraz 
Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Budowa kolejnego, 
trzeciego zakładu produkcyjnego 
ZF w  Częstochowie dowodzi nie-
ustannego zaangażowania firmy 
i  chęci inwestowania w  tym re-
gionie – dodaje.

Firma ZF stawia sobie za cel dalszy 
rozwój zakładu oraz wzrost zatrud-
nienia. - Zależy nam, aby nasz zakład 

stał się miejscem pracy z  wyboru 
w regionie – zarówno ze względu na 
świetne warunki pracy, jak i  na za-
awansowane technologie, nad któ-
rymi tu pracujemy – mówi Artur 
Kluba, Dyrektor HR w  Zakładzie 
Elektroniki ZF w  Częstochowie. - 
Wysoki poziom automatyzacji pro-
dukcji sprawia, że poszukujemy 
osób, które potrafią się szybko uczyć 
i adaptować do nowych zadań. Zna-
jomość procesów produkcji elektro-
niki jest wśród kandydatów bardzo 
pożądana, jednak osobom, które 
chcą się rozwijać lub poznać ten ob-
szar od początku, oferujemy szereg 
profesjonalnych szkoleń – podsu-
mowuje.

Zakład, o łącznej powierzchni  
12 000 m² jest zlokalizowany 
w Częstochowie, przy ul. Ekono-
micznej na działce o powierzchni 
69 000 m² w obrębie Katowickiej 
Strefy Ekonomicznej. Znajdują się 
w nim hale produkcyjne, pomiesz-
czenia biurowe i socjalne oraz sta-
nowiska inżynieryjne. Ponadto, 
część inwestycji stanowi nowo-
czesny budynek biurowy przezna-
czony dla Centrum Usług 
Wspólnych ZF, o powierzchni  
ok. 3.700 m².

Patroni

Nowy plac i ulica 
w mieście

Opracowanie: Katarzyna Gwara

Każda osoba, która jest ozdro-
wieńcem powinna skontaktować 
się telefonicznie z Centrum Krwio-
dawstwa i  Krwiolecznictwa, po-
nieważ szczegóły pobrania są 
ustalane indywidualnie z  każdym 
dawcą. W  czasie rozmowy telefo-
nicznej z  centrum krwiodawstwa 
i  krwiolecznictwa dokonana zo-
stanie wstępna ocena braku prze-
ciwwskazań do oddania osocza 
i ustalony zostanie najdogodniejszy 
termin i  miejsce jego pobrania. 
Ostateczną i  wiążącą decyzje po-
dejmuje lekarz w  dniu kwalifikacji 
lekarskiej. Nie są wymagane jakie-
kolwiek dodatkowe badania wyko-
nywane indywidualnie przez 
dawcę. Niezbędne badania dla 
dawców zapewnione są przez pu-
bliczną służbę krwi.

Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą 
plazmaferezy. Podczas plazmafe-
rezy pobierana jest krew, którą roz-
dziela się   na osocze i  pozostałe 
składniki, które są przetaczane 
z  powrotem do tej samej żyły. Po-
bieranie osocza nie boli, jest całko-

wicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 
minut. Jednorazowo pobierane jest 
nie więcej niż 750 ml osocza.

Jeśli pobranie osocza metodą pla-
zmaferezy nie jest możliwe, pobie-
rane jest 450 ml krwi pełnej, z której 
otrzymywane jest ok 220-230 ml 
osocza.

 

Co dalej dzieje się z osoczem?

Pobrane osocze jest poddawane 
procedurze redukcji patogenów, 
dzielone na dawki wielkości 100-
250 ml i zamrażane.

W  zależności od zawartości 
w  osoczu przeciwciał neutralizują-
cych wirusa, chorym na COVID-19 
przetacza się 200-400 ml osocza.

 

Jak działa terapia osoczem?

Zawarte w  osoczu przeciwciała 
neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 
(który powoduje COVID-19) po 
przetoczeniu eliminują go z  orga-
nizmu pacjenta z  aktywnym zaka-
żeniem. Chorzy często nie są 
w stanie wytworzyć własnych prze-
ciwciał lub wytwarzają je zbyt 
wolno (niewspółmiernie do roz-
woju zakażenia). Podanie gotowych 

przeciwciał znacznie przyspiesza 
procesy obronne i pozwala skutecz-
niej walczyć z koronawirusem.

Terapia osoczem rekonwale-
scentów była już wcześniej stoso-
wana wielokrotnie przy 
zakażeniach wirusem EBOLA, ko-
ronawirusem SARS (SARS-CoV), 
wirusem grypy A  (H1N1) oraz wi-
rusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To 
jedna z  najskuteczniejszych terapii 
przy zakażeniach wirusowych.

Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa  
w Katowicach
ul. Raciborska 15 (1,44 km) 
(wejście od ul. Kozielskiej) 
40-074 Katowice 

Numery telefonów  
dla ozdrowieńców dostępne  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7.30 do 14.30:
 
Komórkowy 726 227 229 
Komórkowy 607 619 718 
Komórkowy 607 678 519 
Stacjonarny 32 208 74 19

Uwaga 

Twoje osocze może 
uratować komuś życie!

 Qcd. ze str. 1
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W Częstochowie jest już ponad 
30 urządzeń AED, które ratują ży-
cie w sytuacji nagłego zatrzyma-
nia krążenia. Zostały zainstalo-
wane w budynkach i instytucjach 
miejskich. Kolejny defibrylator 
dostępny 24 godziny na dobę za-
montowano kilka dni temu - z ini-
cjatywy firmy - na budynku cen-
trali Exact System przy ulicy Fo-
cha 53.

Siedziba firmy znajduje się w cen-
trum miasta, zaledwie 600 metrów 
od Alei Najświętszej Maryi Panny. 

To jedno z pierwszych urządzeń ze-
wnętrznych, dostępnych do użytku 
przez 24 godziny na dobę i  7 dni 
w tygodniu w mieście. Jest zamon-
towane w specjalnej kapsule Rotaid 
24/7 zapewniającej ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi i  de-
wastacją.

Urządzenie AED, czyli Automa-
tyczny Defibrylator Zewnętrzny 
wykorzystywane jest podczas na-
głego zatrzymania krążenia do przy-
wrócenia poprawnego rytmu pracy 
serca. Ten defibrylator jest bardzo 
prosty w obsłudze - urządzenie wy-
daje polecenia i  przeprowadza 

przez wszystkie wykonywane czyn-
ności. Należy pamiętać, że w  sytu-
acji zagrożenia życia należy, jak 
najszybciej wezwać pogotowie ra-
tunkowe, dzwoniąc pod numer 112.

Miejskie przedszkola i zespoły 
szkolno-przedszkolne w Częstocho-
wie otrzymają od miasta ozonatory. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego, 
Ochrony Ludności i Spraw Obron-
nych Urzędu Miasta zakupił 50 tego 
typu urządzeń. 

Wydział rozpoczął akcję wyda-
wania ozonatorów 3 listopada. 
Sprzęt przydatny w  walce z  pan-
demią trafi do 45 miejskich przed-
szkoli i  placówek oświatowych 

z oddziałami przedszkolnymi na te-
renie Częstochowy.

Ozonatorpowietrza to urządzenie 
służące do generowania ozonu 
i  oczyszczania powietrza, głównie 
w  pomieszczeniach zamkniętych 
m.in. z bakterii i wirusów. Ozon jest 
gazem o  silnych właściwościach 
bakteriobójczych i  antyseptycz-
nych.

Ozonatory kosztowały blisko 37 
tysięcy złotych. Pozwolą one zmini-
malizować ryzyko zakażeń w  pla-
cówkach oświatowych dla 

najmłodszych, które działają - przy-
najmniej na razie – ciągle w  trybie 
stacjonarnym i  w  których także, 
w  dobie nasilenia pandemii, zda-
rzają się przypadki koronawirusa.

W  czasie epidemii przedszkola są 
także cyklicznie doposażane przez 
Wydział Zarządzania Kryzysowego 
UM w środki ochrony osobistej oraz 
środki dezynfekcyjne. 

Fundacja QMarzeniom im. Heleny 
Buli rozpoczęła zbiórkę środków 
na zakup koncentratorów tlenu, 
wykorzystywanych w tlenoterapii 
pomagającej zwalczyć skutki zaka-
żenia Covid-19.  Dzięki solidarności 
mieszkańców Częstochowy do 
Miejskiego Szpitala Zespolonego 
trafiły już 4 urządzenia tego typu. 
Łączna wartość przekazanego 
sprzętu wyniosła 12 900 zł.  

  - W  perspektywie lawinowo nara-
stającej liczby osób chorych to nadal 
ułamek w  skali potrzeb.  Często-
chowski szpital potrzebuje przynaj-
mniej dwudziestu podobnych 
aparatów tlenowych. Lista niezbęd-
nych zakupów jest jednak znacznie 
dłuższa. Znajdują się na niej lampy do 
przepływowej dezynfekcji powietrza, 
reduktory do tlenu, jednorazowe ka-
niule oraz środki ochrony indywidu-
alnej (zwłaszcza rękawice nitrylowe) 
– informuje Joanna Górna, która jest 

członkiem Rady Programowej w Fun-
dacji Qmarzeniom.

Realizowaną przez Fundację zbiórkę 
można wesprzeć na dwa spo-
soby.  Wpłaty bezpośrednie można 
kierować na konto Fundacji QMarze-
niom z dopiskiem Pomoc Coronavirus 
Częstochowa. - Zachęcamy również 
do zakupu t-shirtów autorstwa cenio-
nego projektanta - Macieja Zienia. De-
cyzją Zarządu Fundacji QMarzeniom 
całkowity dochód ze sprzedaży ko-
szulek w  czasie pandemii przezna-
czony zostanie właśnie na wsparcie 
częstochowskich szpitali – dodaje Jo-
anna Górna.

Link do zakupu t-shirtów:  
https://qmarzeniom.pl/pl/sklep/

Dane do wpłaty:
Fundacja „Q MARZENIOM” 
im. Heleny Buli 
Ul. Olgi Boznańskiej 3E 
42-202 Częstochowa 
Nr konta: 41 1050 1142 1000 
0090 3216 4460

Defibrylatory 

Urządzenia ratujące życie  
w centrum miasta

Oświata 

Ozonatory dla przedszkoli

Zbiórka

Koncentratory tlenu  
dla miejskiego szpitala

Inwestycja

Nowoczesna karetka w Kłobucku
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kło-
bucku zakupił nowoczesny ambu-
lans. Będzie on służył kłobuckie-
mu pogotowiu.

Nowoczesna karetka to mercedes 
sprinter. Jej zakup został sfinanso-

wany ze środków budżetu samo-
rządu województwa śląskiego 
pozyskanych przez Starostwo Po-
wiatowe w Kłobucku oraz z dotacji 
przekazanej Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej ze   środków budżeto-
wych Powiatu Kłobuckiego. Pojazd 
kosztował 453 720 zł. 

Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Częstochowa Główna

Dworzec PKP:  
rozpoczęły się  
prace projektowe 

Nowy dworzec Częstochowa 
Główna zaprojektuje konsorcjum 
firm, w  którym liderem jest pra-
cownia Toprojekt Marek Wawrzy-
niak z  Rybnika, a  pracowniami 
wspierającymi  And Studio z  Pa-
ryża i  Studio Antonini z  Paryża. 
Zadaniem architektów jest opra-
cowanie dokumentacji projek-
towej niezbędnej do powstania 
nowego budynku dworca od 
strony ul. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego wraz z  przebiegającym 
nad torami pasażem oraz strefą 
wejściową od strony pl. Rady Eu-
ropy. – Podpisanie umów na opra-
cowanie dokumentacji 
projektowej dla nowego dworca 
Częstochowa Główna to ważny 
krok w  procesie inwestycyjnym. 
Jestem przekonany, że dzięki 
pracom projektowym koncepcja, 
którą zobaczyliśmy po rozstrzy-

gnięciu konkursu architektonicz-
nego, nabierze realnych kształtów. 
Naszym głównym celem jest po-
prawa jakości obsługi wszystkich 
grup podróżnych oraz uzyskanie 
spójnej i przyjaznej użytkownikom 
przestrzeni dworcowej – mówi 
Ireneusz Maślany, członek za-
rządu PKP S.A. Istotnym ele-
mentem całego założenia jest 
zaprojektowanie centrum prze-
siadkowego dla autobusów pod-
miejskich i dalekobieżnych. Ma to 
podnieść komfort podróżowania. 
–  Przebudowa dworca Często-
chowa Główna poprawi jakość ob-
sługi wszystkich grup pasażerów. 
Ze wsparciem środków krajowych 
oraz funduszy europejskich po-

wstanie spójny architektonicznie, 
nowoczesny i  dostępny obiekt, 
przystosowany do potrzeb 
wszystkich pasażerów  – mówi 
Waldemar Buda, wiceminister 
funduszy i polityki regionalnej. 

Etap projektowania zakończy się 
uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę jesienią 2021 roku. Jego na-
stępstwem będzie ogłoszenie 
przetargu na wybór wykonawcy 
prac budowlanych, a następnie, po 
jego wyborze, rozpoczęcie bu-
dowy nowego dworca Często-
chowa Główna. Planowany termin 
oddania obiektu do użytkowania 
to koniec roku 2023, jednakże na-
leży zaznaczyć, że ostateczna data 
zakończenia inwestycji będzie za-

leżna od terminowości poszcze-
gólnych jej etapów.  – Bardzo nas 
cieszy, że projekt modernizacji 
dworca głównego w  Często-
chowie pomimo pandemii zmierza 
do realizacji. Ta inwestycja to 
jedna z  kluczowych części pro-
jektu, który otrzymał dotychczas 
59 mln zł dofinansowania z  Pro-
gramu Infrastruktura i  Środo-
wisko na modernizację 8 dworców 
w  województwie łódzkim i  ślą-
skim – podkreśla Joanna Lech, p.o. 
dyrektora CUPT.

Zgodnie z  koncepcją przedsta-
wioną przez zwycięskie pra-
cownie w  konkursie 
architektonicznym, nowy dwo-
rzec Częstochowa Główna będzie 

zrealizowany w  formie prostego 
i  eleganckiego pasażu handlo-
wego nad torami opartego od 
stron zachodniej i  wschodniej na 
przeszklonych prostopadłościa-
nach kryjących nowoczesne cen-
trum obsługi pasażerów. 

Budowa nowego dworca Czę-
stochowa Główna będzie realizo-
wana ze środków unijnych 
w  ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. 
Dokładne koszty inwestycji zo-
staną przedstawione po opraco-
waniu dokumentacji projektowej 
oraz rozstrzygnięciu przetargu na 
wybór wykonawcy prac budowla-
nych. 
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Od poniedziałku, 9 listopada za-
wieszone zostają zajęcia stacjo-
narne dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych. Przedszkola, od-
działy przedszkolne w szkołach 
podstawowych i inne formy wy-
chowania przedszkolnego będą 
funkcjonowały bez zmian. 

Do 29 listopada uczniowie i  słu-
chacze wszystkich klas szkół podsta-
wowych i  ponadpodstawowych, 
w tym szkół dla dorosłych, a także słu-
chacze i  uczestnicy form pozaszkol-
nych prowadzonych przez placówki 

kształcenia ustawicznego oraz centra 
kształcenia zawodowego będą uczyć 
się wyłącznie w trybie zdalnym.

Szkoły i placówki, w których 
nie będą zawieszone zajęcia 

Nauka i opieka dla dzieci w przed-
szkolach, oddziałach przedszkol-
nych w  szkołach podstawowych 
i  innych formach wychowania 
przedszkolnego pozostaje bez 
zmian. Stacjonarnie, tak jak do tej 
pory, pracować będą również szkoły 
specjalne w  młodzieżowych ośrod-
kach wychowawczych i  młodzieżo-
wych ośrodkach socjoterapii.

Do 29 listopada

Powrót do nauki 
zdalnej

Co istotne, uczniom, którzy ze 
względu na niepełnosprawność lub 
np. warunki domowe nie będą mogli 
uczyć się zdalnie w domu, dyrektor 
szkoły będzie musiał zorganizować 
nauczanie stacjonarne lub zdalne 
w szkole (z wykorzystaniem kompu-
terów i  niezbędnego sprzętu znaj-
dującego się w szkole).

Opieka w świetlicach szkolnych 
oraz praca nauczycieli

Od 9 listopada szkoły podsta-
wowe będą miały obowiązek za-
pewnienia funkcjonowania świetlic 
szkolnych w  szczególności dla 
uczniów, których rodzice są bezpo-
średnio zaangażowani w  walkę 
z pandemią COVID-19. Nauczyciele 
oraz inni pracownicy szkół i  pla-
cówek oświatowych realizujący na-
uczanie zdalne będą mogli zostać 
oddelegowani do pracy w  domu 
z wyłączeniem przypadków, gdy jest 
to niezbędne do realizowania zadań 
na terenie placówki. 

Wsparcie 500+ dla nauczycieli
Nauczyciele będą mogli skorzy-

stać z  jednorazowego wsparcia fi-
nansowego w  wysokości 500 zł 
w  zakresie poniesionych kosztów 
związanych z kształceniem na odle-
głość.

Konsultacje dla zdających  
egzaminy

W  okresie zawieszenia zajęć sta-
cjonarnych dyrektorzy szkół mogą 
umożliwić uczniom klas ósmych 
oraz klas maturalnych konsultacje 
indywidualne lub w  małych gru-
pach, do 5 osób.

Olimpiady, turnieje i konkursy
W  okresie zawieszenia zajęć sta-

cjonarnych umożliwimy przeprowa-
dzenie olimpiad, turniejów 
i  konkursów na terenie szkoły. Po-
szczególne etapy tych zawodów od-
bywają się w różnych terminach, od 
września do czerwca. Tytuły lau-

reata i  finalisty olimpiady oraz tur-
nieju, a  także laureata konkursu 
nadają ich posiadaczom istotne 
uprawnienia, zarówno w  systemie 
egzaminów zewnętrznych, jak i  pro-
cesie rekrutacji.

Kształcenie zawodowe
Nauczanie zdalne w szkołach i pla-

cówkach prowadzących kształcenie 
zawodowe również  zostaje prze-
dłużone do 29 listopada.

Dla uczniów ostatnich klas 4-let-
niego technikum, którzy w zimowej 
sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 
2021 r.) będą zdawali końcowy eg-
zamin potwierdzający kwalifikacje 
w  zawodzie, w  okresie do 29 listo-
pada możliwe będzie prowadzenie 
części zajęć praktycznych stacjo-
narnie. Zajęcia te będą realizowane 
w  mniejszych grupach, w  wybra-
nych dniach tygodnia, w  wymiarze 
nieprzekraczającym 10 godz. w  ty-
godniu.

W ramach ogólnopolskiej kampanii 
„Twoje światła – Nasze bezpieczeń-
stwo” częstochowscy kierowcy mo-
gą bezpłatnie sprawdzić prawidło-
wość ustawienia świateł w  swoich 
samochodach. Okazja ku temu bę-
dzie 6 listopada na Stacji Kontroli 
Pojazdów Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Dzielnicy „Parkitka” przy ulicy 
Sikorskiego 82/94 w  godzinach 
8.00-16.00.

Kampania „Twoje światła – Nasze 
bezpieczeństwo” ma na celu zwró-
cenie uwagi kierujących na zagro-
żenia związane z  nieprawidłowym 
oświetleniem pojazdów. Zwłaszcza 
jesienią, gdy pogarsza się widocz-
ność, światła pojazdu nabierają 

szczególnego znaczenia.
Prawidłowe działanie świateł jest 

uwarunkowane, poza ich ogólnym 
stanem technicznym, właściwym 

ustawieniem ich wysokości, prawi-
dłowym rozkładem granicy światła 
i  cienia oraz natężeniem emitowa-
nego światła. W ramach ogólnopol-
skiej akcji „Twoje światła- Nasze 
bezpieczeństwo” częstochowscy 
kierowcy mogą cyklicznie zrobić 
darmowy przegląd prawidłowego 
ustawienia świateł samochodów. 
Najbliższa okazja będzie 6 listopada. 
Kontrole będzie prowadzić Stacja 
Kontroli Pojazdów Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Dzielnicy „Par-
kitka” przy ulicy Sikorskiego 82/94 
w  Częstochowie.  Kolejna możli-
wość, aby bezpłatnie sprawdzić 
ustawienie świateł w pojazdach bę-
dzie 21 listopada. Tym razem do 
akcji włączy się też Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów znajdująca się 
przy MPK w Częstochowie. 

Działaj zgodnie z prawem

Pamiętaj o zaszczepieniu 
czworonoga!
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Częstochowie przypomina, że 
psy powyżej 3 miesiąca życia pod-
legają obowiązkowemu ochronne-
mu szczepieniu przeciwko wście-
kliźnie.

Spotykamy psy przyjazne i  mniej 
przyjazne, groźne i  te mniej groźne 
dla otoczenia. Właścicieli psów 
o każdym wspomnianym i niewspo-
mnianym usposobieniu łączy jednak 
kolejny obowiązek wynikający 
z przepisów prawa. Są oni zobowią-
zani zaszczepić je przeciwko wście-
kliźnie w  terminie 30 dni od dnia 
ukończenia przez psa 3 miesiąca 

życia, a następnie nie rzadziej niż co 
12 miesięcy od dnia ostatniego 
szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wście-
kliźnie dokonują lekarze wetery-
narii, świadczący usługi 
weterynaryjne w  ramach działal-
ności zakładu leczniczego dla zwie-
rząt.

Po przeprowadzeniu szczepienia 
właściciel psa otrzymuje zaświad-
czenie lub właściwy wpis w  pasz-
porcie zwierzęcia. Koszt szczepienia 
ponosi właściciel.

Właściciel psa, który uchyla się od 
obowiązku ochronnego szczepienia 
przeciwko wściekliźnie  podlega 
karze grzywny sięgającej 5000 zł

Za darmo

Sprawdź światła w samochodzie
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Strajk Kobiet

Protesty  
w Częstochowie
Protesty po decyzji Trybu-
nału Konstytucyjnego, która 
zaostrza prawo aborcyjne, 
przybierają na sile. Już od 
kilkunastu dni demonstru-
jący w całej Polsce wycho-
dzą na ulice i wyrażają swój 
sprzeciw. Nie inaczej jest 
w Częstochowie.

Przypomnijmy, Trybunał Konsty-
tucyjny orzekł, że  przepis tzw. 

ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. ze-
zwalający na dopuszczalność aborcji 
w  przypadku dużego prawdopodo-
bieństwa ciężkiego i  nieodwracal-
nego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej 
jego życiu jest niezgodny z  konsty-
tucją. Po tej decyzji zawrzało. Miesz-
kańcy zarówno mniejszych, jak 
i większych miast wyszli na ulice i od 
kilkunastu dni głośno wyrażają swój 
sprzeciw – chodzą „na spacer”, blo-
kują ulice, uliczki, skrzyżowania, 
ronda... Organizatorzy Strajku Ko-
biet twierdzą, że “aborcja stała się 
symbolem walki o wolność. 

 ■ KG
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W przyszłym roku minie 100 lat od jedynej oficjalnej wizyty 
Józefa Piłsudskiego w Częstochowie. Dlatego zaplanowaliśmy 
przywrócić naszej szkole, miastu i  społeczeństwu pomnik, 
który stał w tym miejscu zanim zniszczyli go niemieccy naziści. 
Zasługi Marszałka dla Polski są olbrzymie, dlatego w  1937 
roku częstochowianie jako jedni z  pierwszych mieszkańców 
Polski postanowili uczcić tę niezwykłą postać stawiając jego 
podobiznę na reprezentacyjnej ulicy przed nowoczesnym bu-
dynkiem nowo wybudowanej szkoły. Zniszczyli go hitlerowcy 
najprawdopodobniej w  1940 lub 1941 roku. Pracujący przy 
rozbiórce polscy przymusowi robotnicy ukryli dla potomnych 
część pomnika – kamienny plafon z  symbolem I  Brygady Le-
gionów Józefa Piłsudskiego. Odkryty w czasie prac archeolo-
gicznych w 2018 roku zdobi dziś naszą salę tradycji. 

Przed 3 laty powstało stowarzyszenie, które postanowiło 
zwrócić się do wrażliwych na pamięć historyczną ludzi, aby od-
budować monument. Uczniowie, ich Rodzice i Nauczyciele V 
Liceum Ogólnokształcącego - spadkobiercy tych tradycji mogą 
włączyć się do współfinansowania odbudowy. W tym celu wy-
dano niepowtarzalne cegiełki odbudowy w nominałach 10, 50 
i 100 zł. Autorką projektu jest absolwentka naszej szkoły – pla-
styk Agata Orzińska. Każda posiada indywidualny numer. 

 ■ mgr Jarosław Sobkowski 

W tym roku pomimo niesprzyjających warunków I Liceum im. 
Juliusza Słowackiego obchodziło Dzień Edukacji Narodowej. 
Miał on jednak nieco inną formę niż zazwyczaj. Akademia od-
była się przy ograniczonej liczbie publiczności, a  pozostała 
część widowni oglądała transmisję w  klasach, aby zachować 
reżim sanitarny.

Soliści zespołu „Słowak i  Muza” oraz recytatorzy przygoto-
wali montaż słowno-muzyczny pod tytułem „Iść w  stronę 
słońca”. Zostały zaprezentowane liczne klimatyczne utwory, 
które nawiązywały do tradycji tego święta. Wspominaliśmy 
także zmarłą niedawno piosenkarkę Ewę Demarczyk, której 
pamięć uczciliśmy, wysłuchując jej piosenek w wykonaniu na-
szych solistów. Całość idealnie dopełniały instrumentalne wy-
konania dwóch utworów przez nasz szkolny zespół.  Pani 
dyrektor Małgorzata Kaim podczas swojego przemówienia 
podkreśliła, jak duży jest wysiłek i  trud nauczycieli włożony 
w wykonywanie  zawodu, szczególnie w sytuacji obecnej pan-
demii. 

Podczas wydarzenia odbyło się również przekazanie władzy 
nad Samorządem Uczniowskim. Lena Głogowska wraz ze 
swoim sztabem oddała stanowisko nowej przewodniczącej - 
Julii Lipińskiej. 

 ■ Natalia Jarkiewicz, IIIb

Od dawna w Częstochowie zdarzają się cuda;
mnie powrót do młodości cudownie się udał (…)
Znów jestem w mojej szkole, widzę młode twarze
Do klas wchodzę, znajomym idę korytarzem…

Ludmiła Marjańska

17 października 2020 roku odbyły się uroczyste obchody 
piętnastej rocznicy śmierci znanej poetki, absolwentki I Liceum 
Ogólnokształcącego w  Częstochowie - Ludmiły Marjańskiej. 
W tych trudnym dla nas okresie cała uroczystość przebiegła 
z zachowaniem wszelkich niezbędnych warunków sanitarnych 
na dziedzińcu szkoły. Uczennice klasy III b przybliżyły życie 
i twórczość poetki oraz zaprezentowały część jej twórczości. 

Opisuję świat, opisuje osoby, uczucia, krajobrazy. Staram się 
je opisać tak, jak je widzę. Jest w tym nadzieja, że może uda mi 
się utrwalić, chociaż na krótki czas, to co nieubłaganie przemija. 
Chociaż podobno historia się powtarza, los ludzki jest niepo-
wtarzalny. Każdy układ jest inny, istnieją tysiące możliwości i to 
właśnie w życiu jest najpiękniejsze. Cenię życie tym bardziej, im 
mocniej zdaje sobie sprawę z jego przemijania - mówiła Lud-
miła Marjańska.

Na koniec spotkania przedstawiciele Urzędu Miasta Często-
chowy, p. Dyrektor Małgorzata Kaim, nauczyciele oraz uczen-
nice Słowackiego złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
Ludmiłę Marjańską. 

 ■ Dominika Musiał, IIIb

Niepoprawiająca się sytuacja epidemiczna zmusiła uczniów - 
między innymi także częstochowskich liceów - do opuszczenia 
szkolnych klas i powrotu do domów. Nauka zdalna trwa już od 19 
października i - mimo utrudnionych warunków - doświadczenie 
edukacji online w poprzednim roku szkolnym umożliwia sprawną 
i  zorganizowaną współpracę uczniów i  nauczycieli. Wykorzy-
stując platformy internetowe,  kontynuujemy różnorakie akcje 
i projekty, co w Słowaku widać m.in. na przykładzie działalności 
Samorządu Uczniowskiego. Jego członkowie podjęli się realizacji 
jednego ze swych postulatów, a  mianowicie wprowadzenia 
w życie szkoły programu wsparcia rówieśniczego, który poprzez 
wzajemną pomoc ma na celu wspieranie uczniów w pokonywaniu 
wszelakich trudności: w zakresie nauki, aklimatyzacji w nowym 
środowisku czy pokonywania barier komunikacyjnych. Ponadto 
na facebookowym profilu szkolnych mediów przedstawiciele sa-
morządu poprzez materiał filmowy pod tytułem ,,Wielki powrót 
Dziadów’’ przybliżyli słowiańskie tradycje obchodzenia święta 
zmarłych. Połączono przy tym pamięć o dawnych obrzędach z IV 
cz. Dziadów  A. Mickiewicza. Uczniowie  wzięli  także udział w kon-
kursie fotograficznym na najciekawsze przebranie związane 
z tym tematem. Obecne okoliczności stanowią również wyzwanie 
dla uczestników olimpiad i konkursów, bowiem część z nich zo-
stała przesunięta, a  niektóre odbywają się w  trybie zdalnym. 
Miejmy nadzieję, że jak najszybciej sytuacja ulegnie poprawie, 
a tymczasem życzymy wytrwałości i owocnej nauki w tych jakże... 
skomplikowanych czasach!

 ■ Ewelina Kozłowska, IIIb

Uczniowie klasy IID mieli przyjemność obejrzeć w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza w  Częstochowie  spektakl pt. „Zaczaro-
wany koń. Piosenki z lat pięćdziesiątych” w reżyserii Roberta 
Dorosławskiego, który był jednocześnie narratorem przedsta-
wienia. W  koncercie udział wzięli aktorzy częstochowskiego 
teatru oraz obdarzony fantastyczną i dobrą energią zespół Ma-
kabunda. 

Spektakl bardzo mi się podobał, gdyż lubię piosenki z daw-
nych lat. Artyści śpiewali zarówno utwory liryczne takie jak: 
„Kasztany” czy „Pamiętasz była jesień”, a  także żywiołowe 
i pełne energii: „Cicha woda” i „Karuzela”. Całość została połą-
czona z  krótkim i  ciekawym komentarzem historycznym 
o  trudnych politycznie, siermiężnych latach pięćdziesiątych. 
Dyrektor Dorosławski przeplatał swój komentarz poezją 
nurtu socrealistycznego, co z dzisiejszej perspektywy było na-
prawdę zabawne. W tle wyświetlano fragmenty dokumentów 
Polskiej Kroniki Filmowej. Uważam, że przedstawienie jest 
godne polecenia każdemu, kto jest miłośnikiem dobrej muzyki 
w  stylu retro, a  także tym, którzy jeszcze jej nie poznali, 
zwłaszcza dlatego, że pisali je doskonali muzycy i tekściarze.

 ■ Kinga Gołębiowska (IID) pod opieką mgr Krystyny Kosel

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w  Często-
chowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z  Czę-
stochowy i  powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, 
myszkowskiego i lublinieckiego do udziału w REGIONALNYM 
KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM: ZOOM NA MATEMA-
TYKĘ.

Szanowni Państwo, cieszy nas duże zainteresowanie Regio-
nalnym Konkursem Fotograficznym ZOOM NA MATEMA-
TYKĘ, którego jesteśmy organizatorami. Otrzymaliśmy wiele 
zdjęć, ale dochodziły do nas też liczne prośby od nauczycieli 
o  przedłużenie terminu przesyłania prac z  powodu tego, że 
całe klasy, a nawet całe szkoły przebywały na kwarantannie. 
W związku z tym przedłużamy termin do 20 listopada!!!

Miło nam poinformować Państwa, że patronat nad Regio-
nalnym Konkursem Fotograficznym ZOOM NA MATEMA-
TYKĘ objęli: Prezydent Miasta Częstochowy, pan Krzysztof 
Matyjaszczyk oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Śląskiego 
w Częstochowie, pani Alicja Janowska. Serdecznie zapraszamy 
uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Zapewniamy ciekawe 
nagrody! 

Jeśli będzie to możliwe, uroczyste podsumowanie konkursu 
i wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia 2020r. Więcej infor-
macji na www.vmickiewicz.pl

 ■ Organizatorzy konkursu

Pomagamy  
odbudować pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego  
przed naszą szkołą!

Dzień Edukacji Narodowej

Obchody 15. rocznicy śmierci 
Ludmiły Marjańskiej

Zdalna rzeczywistość

Nasz udział w spektaklu: 
„Zaczarowany koń.  
Piosenki z lat 
pięćdziesiątych” 

Regionalny konkurs 
fotograficzny:  
Zoom na matematykę!!!

V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

pixabay.com

pixabay.com

I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Ludmiła Marjańska  
– zdjęcie przedstawia poetkę  
na dziedzińcu I LO  
im. J. Słowackiego,
zostało  
wykonane  
w 2004 roku.
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Pulsoksymetr do monitorowania stanu zdrowia

Pulsoksymetr to małe urządzenie elektroniczne. Służy do nieinwazyj-
nego pomiaru saturacji krwi. Już niedługo wspomoże służby medyczne 
w monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów z COVID-19, którzy prze-
chodzą chorobę w sposób łagodny i zostali zakwalifikowani do me-
dycznej opieki domowej. Dane przesyłane przez urządzenie zostaną 
przeanalizowane przez specjalne centrum monitoringu. Będzie to nowa 
jednostka, która zostanie powołana przez Ministerstwo Zdrowia.

 Qcd. ze str. 1

Rozszerzenie strategii walki z koronawirusem

Co się zmieni?

Opracowanie: Katarzyna Gwara

Szpital tymczasowy w każdym województwie

Szpital tymczasowy, który powstaje na stadionie PGE Narodowym, nie będzie jedyną tego typu placówką 
w kraju. W każdym województwie powstanie przynajmniej jeden taki szpital dla pacjentów z COVID-19. 
Większość z nich zostanie oddana do użytku między 15 a 30 listopada. Dzięki tym działaniom baza łóżek 
szpitalnych dla pacjentów zakażonych koronawirusem zwiększy się o ponad 5 tys. miejsc.
Większość szpitali tymczasowych powstanie w centrach kongresowo-wystawienniczych i halach sporto-
wych. Nie będą to obiekty, które obecnie są wykorzystywane przez służbę zdrowia. Koszt adaptacji 
obiektów (nie wliczając sprzętu) wyniesie około 130 mln zł.
W województwie śląskim szpital tymczasowy powstał w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach (pl. Sławika i Antalla 1). 

Bez kwarantanny

Personel medyczny, który jest za-
angażowany w walkę z COVID-19 
otrzyma dodatkowe świadczenia, 
dzięki szybkim testom na ob0ec-
ność koronawirusa, nie będzie 
podlegał kwarantannie. - Prak-
tycznie codziennie przed przystą-
pieniem do pracy, jeśli będzie taka 
potrzeba, pracownicy będą mogli 
być weryfikowani – tłumaczył 
szef KPRM Michał Dworczyk.

Większa baza izolatoriów

Izolatorium to miejsce, gdzie 
osoby zakażone koronawirusem 
dochodzą do zdrowia. Do izola-
toriów kierowani są pacjenci, 
którzy nie mogą odbywać izolacji 
w swoim domu – np. ze względu 
na to, że mieszkają z osobami 
z grupy podwyższonego ryzyka. 
Trafiają tam także pacjenci, 
którzy przebywali w szpitalu, ale 
ich stan jest na tyle dobry, że le-
czenie mogą kontynuować wła-
śnie w izolatorium. Do tej pory 
w izolatoriach było dostępnych 
6,5 tys. łóżek. Ich ilość zwięk-
szyła się do 10 tys. w 55 obiek-
tach na terenie całej Polski.

Więcej łóżek

Rządzący chcą również zwiększyć bazę łóżkową dla pacjentów covido-
wych. Ma to nastąpić m.in. przez przekształcenie części szpitali powiato-
wych, dzięki czemu będą one pełnić tylko i wyłącznie funkcje covidowe, 
a pozostałe będą przyjmować pacjentów z innymi schorzeniami. Baza ma 
rosnąć w wyniku przekształcenia oddziałów internistycznych w szpita-
lach wojewódzkich, bądź to w całości, bądź w znaczącym procencie na 
potrzeby covidowe. Przewidziano także zaangażowanie prywatnych szpi-
tali, które utworzą dodatkowe łóżka dla pacjentów z COVID-19. W stra-
tegii zapisano, że przy dalszym wzroście zakażeń, przekraczającym 
pojemność bazy łóżkowej, możliwe będzie jej zwiększanie przez wydzie-
lenie 35 proc. łóżek we wszystkich szpitalach z wyłączeniem specjali-
stycznych szpitali onkologicznych, pediatrycznych 
i ginekologiczno-położniczych.

Wynik testu nawet 
w kilkanaście minut

Do tej pory głównym testem sto-
sowanym do potwierdzenia zaka-
żeniem koronawirusa był test 
PCR. Aby testowanie mogło prze-
biegać szybciej, częściej niż 
kiedyś służby medyczne będą ko-
rzystać także z testów antygeno-
wych. Pozwalają one wykryć 
obecność białka wirusa u pa-
cjentów z wysoką liczbą cząste-
czek wirusa w nabłonku dróg 
oddechowych. Wynik testu jest 
znany już od 10 do 30 min.
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Osoby skierowane na test na 
obecność SARS-CoV-2 oraz osoby 
mieszkające pod jednym dachem 
z osobą zakażoną zostają z auto-
matu objęte kwarantanną - to no-
we rozwiązanie, które wprowadził 
rząd. Według ministra zdrowia 
Adama Niedzielskiego ma ono 
uprościć procedurę kwarantanny.

- Nie chcemy, żeby czekanie na 
telefon od inspekcji przedłużało 
na przykład okres rozpoczęcia 
kwarantanny. Jednym z  roz-

wiązań, które już zostały wdro-
żone w  rozporządzeniu 
epidemicznym, jest automatyczna 
kwarantanna. Jeżeli ktoś z  do-
mowników ma dodatni wynik, to 
wtedy z automatu wszyscy zosta-
jemy w domu, z automatu wszyscy 
mamy kwarantannę - wyjaśnił mi-
nister zdrowia.

Z  automatu kwarantannę ma 
także - jak dodał - osoba skiero-
wana na wykonanie testu na obec-
ność SARS-CoV-2. Niedzielski 
tłumaczył, że wprowadzony 
w  przypadku kwarantanny auto-

matyzm będzie przeciwdziałał sy-
tuacji, w  której ktoś jest w  stanie 
„zawieszenia”. - Chodzi o  to, żeby 
była pewność, że jeżeli ktoś z  do-
mowników jest chory, ma potwier-
dzony test, to wszyscy 
automatycznie trafią na kwaran-
tannę. Oczywiście należy się spo-
dziewać telefonu sanepidu, bo 
cały czas istnieje obowiązek prze-
prowadzenia śledztwa epidemicz-
nego, ale jak tylko ktoś 
z domowników ma dodatki wynik, 
to wszyscy powinni zostać w domu 
- apelował szef MZ.

Na potrzeby nadzoru epidemiolo-
gicznego zmieniła się definicja 
przypadku Covid-19. Jest też nowy 
numer, pod którym można otrzy-
mać informacje na temat kwaran-
tanny, uruchomiono również auto-
matyczne powiadomienia o jej na-
łożeniu.

Informacje opublikował na swojej 
stronie Główny Inspektor Sani-
tarny. Podaje on między innymi kry-
teria kliniczne, diagnostyczne 
i  epidemiologiczne konieczne przy 
definiowaniu przypadków zachoro-
wania na Covid-19.

Kryteria kliniczne

Każda osoba, u której wystąpił  
co najmniej jeden z poniższych  
objawów:

 � kaszel
 � gorączka  
 � duszność
 � utrata węchu  
o nagłym początku

 � utrata lub zaburzenia smaku 
o nagłym początku

Kryterium diagnostyki obrazowej

Zmiany w  obrazie radiologicznym 
płuc wskazujące na COVID-19

Kryteria laboratoryjne

 O wykrycie kwasu nukleinowego 
SARS-CoV-2  z materiału kli-
nicznego,

 O wykrycie antygenu/ów wirusa 
SARS-CoV-2 w teście antyge-
nowym,

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 
dni przed wystąpieniem objawów 
spełniała co najmniej jedno z na-
stępujących kryteriów:

1) miała bliski kontakt z osobą, 
u której stwierdzono zakażenie 
SARS-CoV-2 (kontakt z przypad-
kiem potwierdzonym lub prawdo-
podobnym). Jako bliski kontakt 
należy rozumieć:

 O przebywanie w bezpo-
średniej bliskości (twarzą 
w twarz) z osobą chorą, 
w odległości mniejszej  

niż 2 m przez ponad 15 minut,
 O bezpośredni kontakt fizyczny 
z osobą zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2,

 O bezpośredni kontakt bez 
środków ochronnych z wy-
dzielinami osoby z COVID-19 
(np. dotykanie zużytej chus-
teczki higienicznej, narażenie 
na kaszel osoby chorej),  

 O kontakt na pokładzie sa-
molotu lub innych środków 
transportu zbiorowego obej-
mujący osoby zajmujące 
dwa miejsca (w każdym kie-
runku) od osoby z COVID-19; 
osoby towarzyszące w po-
dróży lub sprawujące opiekę 
nad osobą z COVID-19, 
członkowie załogi obsługu-
jący sekcję, w której znajduje 
się chory. 

Uwaga!  W  przypadku ciężkich ob-
jawów u osoby z Covid-19 za bliski 
kontakt należy uznać wszystkich 
pasażerów znajdujących się w sekcji 
lub na pokładzie środka transportu, 
w  której ta osoba przebywała, 
a  w  przypadku jej przemieszczania 
się po środku transportu – na całym 
jego pokładzie.

Poczta Polska będzie dorę-
czać pulsoksymetry - poinfor-
mowało PAP biuro prasowe 
spółki. Urządzenia do pomia-
ru saturacji krwi ma być wy-
korzystane w opiece nad pa-
cjentami z dodatnim wyni-
kiem na obecność koronawi-
rusa, przechodzącymi zakaże-
nie skąpo lub bezobjawowo.

Szef resortu zdrowia Adam Nie-
dzielski, zapowiedział, że w opiece 
nad pacjentami skąpo lub bezobja-
wowymi będą wykorzystywane 
pulsoksymetry, czyli urządzenia 
do pomiaru saturacji krwi. Urzą-

dzenia mają otrzymywać osoby 
z dodatnim wynikiem na obecność 
koronawirusa, wskazane przez le-
karzy rodzinnych.

Jak powiedziała rzecznik pra-
sowa Poczty Polskiej Justyna 
Siwek, spółka przygotowuje się do 
kolejnego zadania, jakim będzie 
sprawne doręczanie pulsoksyme-
trów.

- Od początku epidemii w Polsce 
Poczta wykonuje usługi logi-
styczne na rzecz instytucji walczą-
cych z  koronawirusem. Jako 
największa spółka infrastruktu-
ralna i  logistyczna w  kraju je-
steśmy gotowi do świadczenia 
różnych usług, aby pomóc pol-
skiemu społeczeństwu w  tym 
trudnym czasie - wskazała.

Dodała, że spółka dostarcza nie-
zbędne środki ochrony oraz sprzęt 

dla szpitali i  aptek, wspiera two-
rzenie tymczasowych szpitali 
w 17 lokalizacjach. - Łącznie prze-
transportowaliśmy blisko 40 tys. 
palet z  łóżkami i  sprzętem me-
dycznym zarówno do składnic 
Agencji Rezerw Materiałowych, 
jak i z tych składnic do magazynów 
wojewodów i  innych instytucji, 
z których prowadzona jest dystry-
bucja sprzętu i  środków potrzeb-
nych medykom oraz 
pacjentom - wymieniła.

Szef resortu zdrowia Adam Nie-
dzielski, zapowiedział, że w opiece 
nad pacjentami skąpo lub bezobja-
wowymi będą wykorzystywane 
pulsoksymetry – urządzenia do 
pomiaru saturacji krwi. Urzą-
dzenia mają otrzymywać osoby, 
wskazane przez lekarzy rodzin-
nych.

Personel medyczny, który 
jest zaangażowany w wal-
kę z COVID-19 otrzyma  
dodatkowe świadczenia 
w wysokości 100 proc.  
Prezydent Andrzej Duda 
podpisał już nowelizację 
ustawy, która mówi  
o tym rozwiązaniu. 

Nowelizacja w  jej pierwotnym 
brzmieniu zakładała dodatki 
tylko dla personelu medycznego 
skierowanego przez wojewodę 
do walki z epidemią. Pod koniec 
października Sejm przyjął 
jednak poprawkę Senatu, która 
powiększyła grono benefi-
cjentów do wszystkich pracow-
ników ochrony zdrowia 
zaangażowanych w  leczenie 
COVID-19.

Ponadto zakłada ona wyłą-

czenie z  odpowiedzialności 
karnej w  czasie epidemii perso-
nelu medycznego walczącego 
z COVID-19. Zgodnie z nowymi 
przepisami nie popełniają prze-
stępstwa lekarze, pielęgniarki 
i  ratownicy, którzy lecząc pa-
cjentów z  COVID-19 i  działając 
w szczególnych okolicznościach, 
dopuścili się czynu zabronio-
nego, chyba że był on wynikiem 
rażącego niezachowania ostroż-
ności.

Jednocześnie nie tylko per-
sonel medyczny, ale także funk-
cjonariusze Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służba Ochrony Pań-
stwa delegowani do pracy przy 
epidemii będą mieli prawo do 
100 proc. uposażenia w  przy-
padku kwarantanny lub izolacji. 
Zyskali je również funkcjona-
riusze Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i  Służby Wywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wię-
ziennej delegowani do zadań 
przy epidemii.

Dodatkowe 
świadczenia dla 
służb medycznych

Dla kierowanych na test oraz bliskich zakażonych

Automatyczna kwarantanna

Nadzór epidemiologiczny

Nowa definicja przypadku Covid-19

Poczta Polska będzie doręczać 
pulsoksymetry

pixabay.com

Opracowanie: Katarzyna Gwara

 O personel medyczny lub inna 
osoba bezpośrednio opieku-
jąca się chorym z Covid-19 lub 
osoba pracująca w laborato-
rium bezpośrednio z próbkami 
osób z Covid-19 bez odpo-
wiedniego zabezpieczania 
lub w przypadku gdy doszło 
do uszkodzenia stosowanych 
środków ochrony osobistej 
lub w przypadku stwierdzenia 
ich nieprawidłowego zastoso-
wania.

2) osoba, która przebywała (jako 
pensjonariusz) lub była członkiem 
personelu w placówce opiekuńczej/
opieki długoterminowej, w której 
potwierdzono transmisję Covid-19. 

Przypadek możliwy
Każda osoba spełniająca kryteria 
kliniczne 

Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryterium 
kliniczne oraz kryterium epidemio-
logiczne 
LUB 
Każda osoba spełniająca kryterium 
kliniczne w postaci utraty węchu 
o nagłym początku i/lub 
utraty lub zaburzenia smaku o na-
głym początku 
LUB 
Każda osoba spełniająca kryterium 
diagnostyki obrazowej

Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryterium 
laboratoryjne przypadku potwier-
dzonego

Uwaga! Diagnostyka laboratoryjna 
powinna być przeprowadzana 
w przypadku każdej osoby wykazu-
jącej objawy ostrej infekcji układu 
oddechowego (z  uwzględnieniem 
kryteriów klinicznych podanych 
w  definicji, jak również objawów 
mniej specyficznych: ból głowy, bóle 
mięśni, dreszcze, zmęczenie, wy-
mioty i/lub biegunka) oraz dodat-
kowo na podstawie indywidualnej 
oceny lekarza zlecającego lub służb 
sanitarno‐epidemiologicznych.

NOWY NUMER  
POD KTÓRYM UZYSKASZ  
INFORMACJE 
NA TEMAT KWARANTANNY

W  ramach digitalizacji inspekcji sa-
nitarnej, Główny Inspektor Sani-
tarny, uruchomił automatyczne 
powiadomienia o  nałożeniu kwa-
rantanny.  +48 22 10 43 705  to 
numer, z którego nadawany jest ko-
munikat o  objęciu kwarantanną 
osób, które znajdują się w  bazie 
EWP i mają nałożoną kwarantannę. 
W  przypadku pytań o  COVID-19 
albo wyjaśnienia statusu kwaran-
tanny GIS prosi, by dzwonić pod 
numer +48 22 25 00 115.
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Czy istnieje szansa na uzyskanie 
odszkodowania od Skarbu 
Państwa za straty przedsiębiorców 
poniesione w związku 
z wprowadzeniem ograniczeń?  

W  związku z  wprowadzonym 
w marcu b.r. przez rząd RP stanem epi-
demii wywołanym wirusem SARS-
-Cov-2, wiążącym się z ograniczeniami 
prowadzenia działalności przez przed-
siębiorców, a co za tym idzie poniesie-
niem przez nich dużych strat, wielu 
zadaje sobie pytanie, czy w obecnej sy-
tuacji są szansę na uzyskanie odszko-
dowania od Skarbu Państwa. 
Niewprowadzenie przez Radę Mini-
strów stanu klęski żywiołowej (jeden 
ze stanów nadzwyczajnych) zdaje się 
formalnie skutkować brakiem możli-
wości kierowania roszczeń odszkodo-
wawczych na podstawie ustawy 
o  wyrównywaniu strat majątkowych 
wynikających z ograniczenia w czasie 
stanu nadzwyczajnego wolności 
i  praw człowieka i  obywatela (dalej: 
ustawa o wyrównywaniu strat mająt-
kowych), o  czym od kilku miesięcy 
przekonują różni przedstawiciele ad-
ministracji rządowej. 

W związku z powyższym  
gdzie można obecnie szukać 
źródła odpowiedzialności 
odszkodowawczej za straty 
związane z ograniczeniami 
i zakazami wprowadzonymi 
w ostatnich miesiącach?

Konstytucyjne prawa i  wolności 
zostały ograniczone ustawą z  2 

marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych, 
a także wydanymi na jej podstawie 
rozporządzeniami. Wiele z  wpro-
wadzonych ograniczeń dotknęło 
negatywnie przedsiębiorców. 

Zgodnie z Konstytucją RP każdy 
ma prawo do wynagrodzenia 
szkody, jaka została mu wyrzą-
dzona przez niezgodne z  prawem 
działanie organu władzy pu-
blicznej. Ustawa nie może nikomu 
zamykać drogi sądowej docho-
dzenia naruszonych wolności lub 
praw. Wynika stąd obowiązek wy-
płaty przez Skarb Państwa od-
szkodowania z  tytułu szkody 
wyrządzonej przez niezgodne 
z prawem działanie organów pań-
stwa. Fakt zaistnienia szkody musi 
być jednak potwierdzony wyro-
kiem sądu. 

Zgodnie z art. 228 ust. 1 Konsty-
tucji w  sytuacjach szczególnych 
zagrożeń, jeżeli zwykłe środki 
konstytucyjne są niewystarcza-
jące, może zostać wprowadzony 
odpowiedni stan nadzwyczajny: 
wojenny, wyjątkowy lub klęski ży-
wiołowej. Stan ten może zostać 
wprowadzony jedynie na pod-
stawie ustawy, w  drodze rozpo-
rządzenia, które podlega 
dodatkowemu podaniu do pu-
blicznej wiadomości.  W  przy-
padku wystąpienia katastrof 
naturalnych lub awarii technicz-

Odszkodowanie  
za ograniczenia 
wprowadzone  
przez rząd na 
skutek COVID-19  

nych noszących znamiona klęski 
żywiołowej, w  celu zapobieżenia 
ich skutkom i  ich usunięcia Rada 
Ministrów może wprowadzić stan 
klęski żywiołowej na części lub 
całym terytorium państwa. Warto 
podkreślić, że ustawa określająca 
zakres ograniczeń wolności i praw 
człowieka i  obywatela w  stanie 
klęski żywiołowej może ograni-
czać m.in. wolność działalności 
gospodarczej. W  związku z  po-
wyższym ograniczenia te mogą 
mieć zastosowanie jedynie 
w  przypadku wprowadzenia jed-
nego z  trzech stanów wyjątko-
wych.

Konstytucja wskazuje, że stan 
wyjątkowy „może zostać wprowa-
dzony”, w  związku z  powyższym 
nie jest on obligatoryjny. Jednak 
ograniczenie praw i wolności czło-
wieka i  obywatela w  warunkach 
pokoju jest możliwe jedynie 
w  przypadku wprowadzenia jed-
nego z  konstytucyjnych stanów 
nadzwyczajnych. Wprowadzenie 
takich ograniczeń poza stanem 
nadzwyczajnym jest więc nie-
zgodne z  Konstytucją i  stanowi 
niezgodne z  prawem działanie 

władzy publicznej w  rozumieniu 
art. 77 ust. 1 Konstytucji. 

To zaś otwiera dwie drogi do wy-
stępowania z  roszczeniami od-
szkodowawczymi. Po pierwsze 
w  trybie art. 417 § 1 k.c. (nie-
zgodne z  prawem działanie 
władzy publicznej), a  po drugie 
w trybie ustawy o wyrównywaniu 
strat majątkowych.

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy stan 
klęski żywiołowej może być wpro-
wadzony dla zapobieżenia 
skutkom katastrof naturalnych 
lub awarii technicznych noszą-
cych znamiona klęski żywiołowej 
oraz w  celu ich usunięcia. Defi-
niując pojęcie katastrofy natu-
ralnej ustawa wprost wymienia 
masowe występowanie chorób 
zakaźnych ludzi jako przesłankę 
zaistnienia stanu klęski żywio-
łowej. Niewprowadzenie stanu 
nadzwyczajnego pomimo jego 
faktycznego wystąpienia oraz 
wprowadzenie znaczących ogra-
niczeń podstawowych praw i wol-
ności obywatelskich opisanych 
w  ustawie zasadniczej stanowi 
więc typowy przykład zanie-
chania legislacyjnego.

Podstawy prawne  
do dochodzenia roszczeń:

Ustawa o  wyrównywaniu strat 
majątkowych wprost stwierdza, że 
każdemu, kto poniósł straty mająt-
kowe w  następstwie ograniczenia 
wolności i  praw człowieka i  oby-
watela w czasie stanu nadzwyczaj-
nego, służy roszczenie 
o  odszkodowanie. Obejmuje ono 
wyrównanie straty majątkowej – 
bez korzyści, które poszkodowany 
mógłby osiągnąć, gdyby strata nie 
powstała. Dochodząc swoich rosz-
czeń od Skarbu Państwa na pod-
stawie ww. ustawy nie można ich 
poszerzyć o  to, co przedsiębiorca 
mógłby zarobić, gdyby nie doszło 
do ograniczenia wolności i  praw 
człowieka i  obywatela w  czasie 
stanu nadzwyczajnego.

Drugą opcją – wydaje się w  tej 
sytuacji bardziej korzystniejszą – 
jest możliwość dochodzenia rosz-
czeń wobec organu państwowego 
na podstawie art. 417 i  następne 
Kodeksu cywilnego, które to okre-
ślają przesłanki odpowiedzialności 
odszkodowawczej Skarbu Pań-
stwa. Spełnienie ich daje możli-
wość skutecznego dochodzenia 
roszczeń. Przepisy k.c. przewidują 
również możliwość dochodzenia 
roszczeń w przypadku szkody wy-
rządzonej przez wydanie aktu nor-
matywnego, a  także niewydanie 
aktu normatywnego, którego obo-
wiązek wydania przewiduje 
przepis prawa. Teoretycznie więc 
jest to rozwiązanie bardziej ko-
rzystne od możliwości docho-
dzenia roszczeń względem Skarbu 
Państwa na podstawie ustawy 
o  wyrównywaniu strat majątko-
wych.

Odpowiedzialność Skarbu Pań-
stwa jest odpowiedzialnością de-
liktową lecz nieopartą na zasadzie 
winy. Nie jest zatem konieczne, 
aby zachowanie władzy publicznej 
nosiło znamiona winy. Wystarcza-
jące jest stwierdzenie, iż to dzia-
łanie albo zaniechanie było 
niezgodne z  prawem, co zostało 
wykazane wyżej. 

Mając to na uwadze w obecnej sy-
tuacji za korzystniejszą podstawę 
prawną dochodzenia roszczeń 
można uznać art. 417 par. 1 k.c., 
który nie zawęża zakresu roszczeń 
do strat poniesionych w  konse-
kwencji ograniczenia wolności 
i praw człowieka i obywatela. 

 ■ Rafał Rusek
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Parkitka

Ponad 300 nowych 
mieszkań 

Projekt ustawy

Chcą przyspieszyć budownictwo 

- Przekazana nieruchomość – 
ponad 3,3 ha - objęta jest miej-
scowym planem zagospo- 
darowania przestrzennego 
z 2015 roku dla rejonu ulic: Pole-
skiej, Łódzkiej i  Obrońców We-
sterplatte. Działki położone są na 
terenie oznaczonym symbolem 
MW2, a  więc przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną – mówi Sylwia 
Bielecka z biura prasowego magi-
stratu.

Pierwsze informacje o  nowym 
kompleksie mieszkaniowym po-
jawiły się na początku czerwca. 
Wówczas przedstawiciele spółki 
ZGM „TBS” spotkali się z  prezy-
dentem miasta i  architektem 
w  sprawie koncepcji zagospoda-
rowania działek i  budowy kil-
kuset mieszkań na Parkitce.

Wcześniej, przez kilka lat 
miasto porządkowało pod 
względem własnościowym ten 
teren, tak by powstały duże kom-
pleksy działek, na których można 
by zaprojektować atrakcyjne, 
zielone i  przyjazne dla miesz-
kańców osiedle.

Ze wstępnej koncepcji wynika, 
że można by tu postawić 13 czte-
rokondygnacyjnych budynków 
wielorodzinnych, z podziemnymi 

parkingami, placami zabaw i dużą 
ilością zieleni. W  sumie miałoby 
się tam znaleźć ok. 350 mieszkań 
czynszowych. - Po przekazaniu 
ZGM „TBS” nieruchomości przy 
ul. Łódzkiej, spółka ma zaprojek-
tować i  wybudować tam bloki. 
Częstochowianki i  częstocho-
wianie są zainteresowani miesz-
kaniami tego typu. Wszystkie 
realizowane dotychczas przez 
spółkę inwestycje znajdują od 
razu  najemców – wyjaśnia Sylwia 
Bielecka.

Pod koniec października 
miejscy radni wyrazili zgodę na 
wniesienie do Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej „TBS” 
w  Częstochowie aportem prawa 
własności niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej o  łącznej 
powierzchni 3,3396 ha, w  po-
bliżu ul. Łódzkiej. - Działki te są 
własnością Gminy Miasto Czę-
stochowa, a  ich wartość – 
zgodnie z  operatem szacun- 
kowym – to ponad 10 mln zł. Tym 
samym, częstochowscy radni 
podczas ostatniej sesji, wyrazili 
zgodę na podwyższenie kapitału 
zakładowego miejskiej spółki 
o kwotę 10 112 000 zł.  Wszystkie 
udziały (100%) w  niej posiada 
Gmina Miasto Częstochowa – 
podsumowuje Sylwia Bielecka. 

Opracowanie: Katarzyna Gwara

 Qcd. ze str. 1

Rząd chce zwiększyć dostęp-
ność gruntów pod inwestycje 
mieszkaniowe. Konkretnie 
chodzi o ograniczenie barier 
w prowadzeniu działalności 
inwestycyjnej w Polsce, jaką 
jest zbyt mała oferta rynkowa 
nieruchomości odpowiednich 
pod zabudowę. 

Rząd chce zwiększyć do 2030 r. 
liczbę mieszkań przypadających 
w Polsce na 1000 mieszkańców do 
poziomów osiąganych przeciętnie 
w krajach Unii Europejskiej. Budow-
nictwo mieszkaniowe może stać się 
także impulsem rozwojowym dla 
gospodarki dotkniętej skutkami 
COVID-19.

Najważniejsze rozwiązania 
przyjętego projektu:

• W podstawowym modelu 
przewidzianym w projekcie 
ustawy inwestor (nabywca 
nieruchomości od gminy) bu-
dowałby budynek (ewentu-
alnie remontował/
przebudowywał budynek ist-
niejący) i przekazywał część 
mieszkań samorządowi 
gminnemu.

• Gmina mogłaby te miesz-
kania zachować w swoim za-
sobie (jako mieszkania 

komunalne) lub wnieść je do 
spółek gminnych (np. towa-
rzystw budownictwa spo-
łecznego, w których 
zazwyczaj gminy są jedynym 
udziałowcem) lub państwo-
wych.

• W ten sposób – bez koniecz-
ności samodzielnego prowa-
dzenia skomplikowanego 
i czasochłonnego procesu in-
westycyjnego – gmina uzy-
skiwałaby zasób 
mieszkaniowy, który mógłby 
być przeznaczony na miesz-
kania dla wspólnoty lokalnej.

• Mieszkania na wynajem po-
chodzące z inwestycji realizo-
wanej z wykorzystaniem 
nieruchomości nabytej od 
gminy będą mogły być objęte 
dopłatami do czynszu w ra-
mach programu „Mieszkanie 
na Start”.

• Dopuszczone zostaną rów-
nież inne formy inwesto-
wania z wykorzystaniem 
nieruchomości gminnych,  
np. uzyskiwanie przez gminy 
mieszkań położonych w in-
nych lokalizacjach lub uzyski-
wanie powierzchni 
niemieszkalnych (np. pod 
działalność wychowawczą, 
zdrowotną, kulturalną itp.).

• Zgodnie z proponowanymi 
przepisami, nieruchomości 
oferowane przez gminę 
muszą być objęte miej-

scowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego lub 
musi być wydana dla takiej 
nieruchomości decyzja o wa-
runkach zabudowy. Istotnie 
przyspieszy to proces inwe-
stycyjny i zmniejszy niepew-
ność potencjalnych 
inwestorów co do możliwości 
zagospodarowania danej nie-
ruchomości.

• Dodatkowo wprowadzone zo-
staną zachęty do prowadzenia 
prac remontowych w budyn-
kach zabytkowych oraz do in-
westowania na terenach 
poddawanych rewitalizacji.

Zachęty dla samorządów

• Gminy zaangażowane w pro-
gramy mieszkaniowe będą 
mogły otrzymać 10 proc. 
grant na pokrycie części 
kosztów przedsięwzięcia in-
frastrukturalnego towarzy-
szącego budownictwu 
mieszkaniowemu.

• Ponadto, gminy realizujące 
programy mieszkaniowe 
będą preferowane przy na-
borze wniosków na inne pro-
gramy rządowe wspierające 
samorządy w budowie dróg 
gminnych oraz zapewnianiu 
przewozów autobusowych.

Zaproponowane rozwiązania 
mają obowiązywać od 1 kwietnia 
2021 r.
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Wybrane samochody na dzień 6 listopada 2020 r.

 
 

 
 

OPEL INSIGNIA  
2.0 D  
rok prod. 2018, kraj., I-wł, 
F-VAT

79.900 zł

BMW X6  
zakup 2018, 3.0D 313 kM,  
M pakiet F-VAT

248.800 zł

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D, rok prod. 2017, kraj., 
 I - wł. F-VAT,  
serwisowany

61.900 zł

MERCEDES GLC COUPE  
2.0 benzyna, krajowy, serwi-
sowany, I-wł. 
F-VAT

158.900 zł

AUDI A6 3.0 D,  
rok prod. 2014  
Quatro S-tronik, kraj.,  
serwisowany

98.900 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna + 
LPG, rok prod. 2017,  
krajowy, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

37.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel  
rok prod. 2018 , kraj., 
I-wł., serwisowany, 
 F-VAT 

63.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
 F-VAT 58.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

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

Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 10.900 zł

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

Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., 
rok prod. 2014-2016, gwarancja, I-wł., F-VAT  31-900 - 33.900 zł

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  6.900 zł

Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

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

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

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

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy 7.900 zł Q	 SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003 4.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.  7.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., F-VAT, 
serwisowany  56.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł

 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

 9.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-VAT  28.900 zł

Q	 SEAT CORDOBA 1999r, 1.6 E  1.900zł

Q	 PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010  37.400 zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

Q	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy 7.900 zł

Q	 PEUGEOT 301 1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł. 27.900 zł

Q	 MERCEDES GLC 220 2.2 Diesel 2019, krajowy, I-wł., 
serwisowany, F-VAT 166.600 zł

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

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

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 złQ	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

W różnych dzielnicach trwają 
kolejne inwestycje drogowe. 
Drogowców zobaczymy m.in. 
na granicy Lisińca i Grabówki 
w ciągu ul. Rybackiej, na Zawo-
dziu (budowa ul. Suchej), czy na 
Tysiącleciu, gdzie przebudowy-
wana jest ulica Brzeźnicka - od 
ul. Dekabrystów do Promenady 
im. Czesława Niemena. Wszyst-
kie powinny się zakończyć jesz-
cze w tym roku. 

-  Pomimo obiektywnych przeciw-
ności, związanych obecnie także 

z  epidemią, krok po kroku realizu-
jemy zadania drogowe, których ocze-
kują mieszkańcy częstochowskich 
dzielnic. Nie możemy się ograniczać 
tylko do dużych, unijnych inwestycji. 
Oczywiście nie sposób wielu potrzeb 
lokalnych w  tym zakresie zaspokoić 
jednocześnie, ale dzięki obecnym, je-
siennym pracom, na które udało się 
wygospodarować środki, odsetek 
dzielnicowych ulic i  chodników wy-
magających w mieście pilnej przebu-
dowy, znowu się zmniejszy  – mówi 
prezydent Częstochowy,  Krzysztof 
Matyjaszczyk.

Wymienione inwestycje zostaną 
oddane do użytku jeszcze w tym roku. 
Prace przy ulicach: Rybackiej i Brzeź-
nickiej skupiają się głównie na regu-
lacji urządzeń w  jezdni wraz 
z  wymianą nawierzchni i  poprawą 
zjazdów po wymianie krawężników. 
Ich koszt to odpowiednio: 422 tys. zł 
i 476 tys. zł.

Szerszy zakres prac realizowany 
jest za kwotę blisko 2,4 mln zł 
w ulicy Suchej na Zawodziu. Tam 
m.in. przeprowadzana jest:

 O budowa konstrukcji drogi i na-
wierzchni, budowa miejsc po-
stojowych dla samochodów 
osobowych

 O budowa chodnika obustron-
nego, zjazdów indywidualnych 
i publicznych, przebudowa 
sieci teletechnicznej

 O budowa zatok postojowych, 
budowa kanału deszczowego, 
budowa oświetlenia ulicznego.

 ■ Katarzyna Gwara

MZDiT

Jesień na częstochowskich drogach

Zd
ję

ci
a:

 M
ZD

iT



14. PIĄTEK-NIEDZIELA 6-8 LISTOPADA 2020 ogłoszenia

MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
 Q 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

 Q KUPIĘ motocykl , motorower 
z PRL-u kompletny np. WSK , WFM, 
JUNAK , SHL , IŻ , OSA , motorynka, 
wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTO-
ROWER   Z PRL-U zapomniany, zasta-
ły w garażu np. Warszawa, Syrena, 
Moskwicz, Wołga, Skoda, Zaporożec, 
Junak, WFM, WSK, Osa, Komar,  
Motorynka i inne . Tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , 
motorower z lat 50-tych , 60-tych 
, 70-tych zapomniany , zastały 
w garażu, tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

 Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

 Q WYNAJMĘ działkę pod działal-
ność gospodarczą, 1 zł za metr 
kwadratowy, na terenie Często-
chowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 
1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 
24h na ul. Garibaldiego. Często-
chowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 

umeblowane, gotowe na za-
mieszkanie, najem krótkotermi-
nowy, ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

SPRZEDAM

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha.  
Dojazd z dwóch stron. Idealny  
na działalność. Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie: 
Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykoń-
czenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa 
(dzielnica: Północ) cena:  
312 000,00 pln powierzchnia:  
61,00 m² ; tel. 502583667

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamie-
nicy oraz lokal użytkowy 16 m2 
w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa 
(dzielnica: Parkitka) cena:  
269 500,00 pln powierzchnia: 
49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 Q Mieszkanie M4 po modernizacji 
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 
299000 zł. Tel. 504 132 951

 Q Pensjonat w cz-wie pod działal-
ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, 
szer. 9 M – 2 kondygnacje, 
z przybudówką. Tel. 502 636 143

 Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, 
szer. 40–45 M w Częstochowie, 
ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 Q Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka 
lelowska / gmina żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 Q Działka budowlana - Często-
chowa (Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 Q Działki budowlane w centrum 
Miedźna. Tel. 601 412 688

 Q Działka budowlana na ul. Lima-
nowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

 Q Zamienię mieszkanie kwaterunko-
we (Trzech Wieszczy) 3 pokoje 
z kuchnią, 49,2 m2 ,parter, na dwa 
(2) odrebne mieszkania, po pokoju 
z kuchnią w blokach kwaterunko-
wych. Tel. 504 563 612

KUPIĘ
 Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub 
śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 

SPRZEDAM

 Q Antena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet 
z 1896 r.: Biblioteczka + komoda 
z marmurowym blatem. Sygno-
wany, perfekcyjna renowacja. 
Tel. 34 – 367 65 56

 Q Białe kamienie - ozdobne,  
do ogrodu, worek 20 kg/16 zł  
- Częstochowa, tel. 508 747 290

 Q Cegła (czerwona, pełna) z roz-
biórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt. 
Tel. 798-258-531

 Q Część do chevroleta captive. 
Czujnik stopu. Nowy. Made in 
USA. Tel. 501 779 441

 Q Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe brzoza 
- dąb - sosna, tel. 665 863 191

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

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 
170 cm - tel. 697 272 102

 Q Futrówka skóra (świnia)  
tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry  
- tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

 Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 Q Kopierkę laserową HP 1010  
- tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) 
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 
+ pilot; telefon komórkowy Sam-
sung + ładowarka; tel. 530 485 377

 Q Lodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, 
sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 Q Lustro łazienkowe – o wym.  
70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

 Q Maszyna dziewiarska firmy 
boschtel. 34 362 94 27

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

 Q Meble w dobrym stanie - szafa, 
regał, szafka, regał nad szafkę, 
stolik, stolik pod TV, laptop - 
Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 Q Meble młodzieżowe „norweskie” 
w dobrym stanie. Szafa, regał  
z 4 półkami, szafka z 3 szuflada-
mi, nad szafką z szufladami jest 
regał z 2 półkami, biurko nad 
biurkiem półka, stolik nocny, stolik 
pod komputer. Częstochowa,  
tel. 508 747 290

 Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna 
dmpa-40– mało używana!  
Tel. 790 819 855

 Q Pralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 Q Prasowalnica elektryczna  
tel. 34 362 94 27

 Q Programator do pralki typ 770 
nowy – tel. 790 819 855

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, 
RDS, AUX, MICTRO COMPONENT 
SYSTEM typ UX-G3, 2x25W  
tel. 697 272 102

 Q Rower Cobran Shimano -  
tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden 
w stanie b.dobrym, tel. 790 819 85

 Q Serwis obiadowo-kawowy: 
(6-osobowy) z kamionki ciemny 
brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153

 Q Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

 Q Sofa - mało używana,rozkładana. 
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,  
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik 
na pościel. Tel. 792 617 695

 Q TV LED 40 cali samsung 3-D  
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

 Q TV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

 Q Toaleta kompaktowa. – Używa-
na w bdb. stanie. Tel. 501 109 822

 Q Wanna metalowa – używaną 
w b. Dobrym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 Q  Węgiel ekogroszek luzem 
i workowany z dostawą pod po-
dany adres na terenie Często-
chowy i okolic Tel. 601 495 165 
(osoba prywatna)

PRACA

DAM PRACĘ
 Q Pracownik gospodarczy, złota 
rączka. Zatrudnimy doświadczone-
go pana do prac fizycznych w fir-
mie produkcyjnej oraz do pielęgna-
cji ogrodu i warzywniaka. Wyma-
gana umiejętność korzystania 
z różnych narzędzi. Główne obo-
wiązki to drobne naprawy, dbanie 
o czystość i porządek na terenie fir-
my, pomoc przy maszynach na 
hali produkcyjnej. Kontakt tel. w go-
dzinach 9-16 pod nr. 783 783 387 .

 Q Praca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT  
lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/wy-
oblacza tel. 601 505 520

SZUKAM PRACY
 Q Podejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. Tel. 536 512 396

 Q Podejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. tel. 508 747 290 

 Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, 
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz, 
tel. 694 200 794.

 Q Kobieta lat 41 szuka pracy, wyklu-
czone towarzyskie, tel. 517 309 982

 Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy,  
tel. 508 554 652

 Q Podejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, pose-
sje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

 Q Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092
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PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa  
zagra z Wisłą Kraków
W najbliższą niedzielę 8 listopa-
da o godz. 17:30 Raków Często-
chowa zmierzy się z Wisłą Kra-
ków. Będzie to spotkanie w ra-
mach 9. kolejki PKO Ekstraklasy.

Mecz z  Białą Gwiazdą miał 
odbyć się pierwotnie w  piątek, 
jednak został przełożony na nie-
dzielę. - Decyzja ta jest podykto-
wana konsultacjami z  Zespołem 
Medycznym PZPN i  aktualną sy-
tuacją epidemiczną w  zespole 
Piasta Gliwice oraz Wisły Płock, 
która spowodowała, że mecze 
z  udziałem obu tych drużyn zo-

stały odwołane – wyjaśnił klub 
i  życzył obu ekipom szybkiego 
powrotu do zdrowia. Starcie pod-
opiecznych szkoleniowca Marka 
Papszuna z Wisłą Kraków będzie 
transmitowane w  głównym ka-
nale CANAL+. Obecnie Raków 
Częstochowa po 8 rozegranych 
meczach ma na swoim koncie 19 
punktów i w tabeli ligowej utrzy-
muje mocną pozycję lidera. Tuż za 
Czerwono-Niebieskimi plasuje 
się Górnik Zabrze, posiadając 16 
punktów. W takiej samej sytuacji 
jest Legia Warszawa, która zaj-
muje aktualnie 3 miejsce w tabeli.

Eltrox Włókniarz Częstochowa sukcesywnie odsła-
nia karty i prezentuje kolejnych zawodników, który 
w sezonie 2021 będą reprezentować biało-zielone 
barwy. Wiadomo już oficjalnie, że dla Lwów jeździć 
będzie Bartosz Smektała i Kacper Woryna.

W  minioną środę klub Eltrox Włókniarz Często-
chowa poinformował, że do kadry klubu dołącza 
jeden z  najlepszych obecnie na świecie żużlowców 
młodego pokolenia – Bartosz Smektała. 22-letni za-
wodnik do tej pory reprezentował barwy Unii Leszno. 
To dla niego pierwsza w karierze zmiana barw klubo-

wych. - Czasami żeby stać się lepszym zawodnikiem, 
trzeba podejmować ciężkie decyzje w  życiu – przy-
znał nowy zawodnik Eltrox Włókniarza – To była 
ciężka decyzja, ale ten wybór był dla mnie czymś 
oczywistym. Musiałem wybrać Włókniarza, bo w tym 
klubie zawsze dobrze się czuje i zawsze dobrze mnie 
traktowali mnie tutaj ludzie. Bardzo dobrze rozma-
wiało mi się też z prezesem klubu – panem Michałem 
Świącikiem. To było dla mnie taką kartą przetargową 
– dodaje. Dzień wcześniej częstochowski klub poin-
formował również, że biało-zielone barwy w sezonie 
2021 będzie reprezentował również Kacper Wo-
ryna, który wcześniej startował dla ROW-u  Rybnik. 
Dla tego młodego zawodnika to również pierwsza 
zmiana klubu. – Na pewno na wyborze Eltrox Włók-
niarza Częstochowa jako mojego klubu zaważyła od-
ległość tego ośrodka od mojego domu. Nie ukrywam, 
że wpływ na moją decyzję miało też to, że od dawna 
mam bardzo dobry kontakt z prezesem Włókniarza – 
Michałem Świącikiem. Zresztą od kilku sezonów co 
rok wysyłał on jakieś zapytanie w  moją stronę. To 
najwidoczniej był proces, który musiałem przetrawić, 
ale koniec końców trafiłem do Częstochowy, z czego 
się bardzo cieszę. Można powiedzieć, że prezes wy-
deptał sobie moją opinię na temat tego klubu. Cho-
ciaż przyznam też, że wiele dobrego na temat 
Włókniarza słyszałem także od innych żużlowców 
i dlatego postawiłem na ten ośrodek – wypowiedział 
się tuż po podpisaniu kontraktu Kacper Woryna.

II liga

Skra Częstochowa  
vs. Górnik Polkowice
W najbliższą sobotę 7 listopada 
Skra Częstochowa zmierzy się 
Górnikiem Polkowice w ramach 
12. kolejki II ligi. Spotkanie zo-
stanie rozegrane na stadionie 
przy ul. Loretańskiej o godz. 
14:00. 

W poprzednim spotkaniu, które 
miało miejsce we Wronkach, 
Skrzaki uległy rezerwom Lecha 
Poznań 0:1. Obecnie często-
chowski zespół zajmuje 6 miejsce 
w  tabeli ligowej, mając na swoim 
koncie 19 punktów. Sobotni rywal 
Skry, Górnik Polkowice zajmuje 
z  kolei 24 punkty i  posiada po-
zycję wicelidera. 

Raków Częstochowa wraz z fun-
dacją „Przyjaciele Rakowa” za-
chęca do udziału w akcji #Wirtu-
alnaEskorta, dzięki której wasze 
dzieci będą mogły stanąć u boku 
zawodników Czerwono-Niebie-
skiej drużyny.

- Od teraz przed meczami domo-
wymi Rakowa Częstochowa bę-
dziemy publikować specjalną 
animację, w której u boku zawod-
ników naszej drużyny, znaleźć 
może się każde dziecko do 13. 
roku życia. #WirtualnaEskorta to 
nie tylko szansa dla waszych po-
ciech na otrzymanie pamiątki na 
całe życie. To także perspektywa 
na lepsze jutro dla osób potrzebu-
jących pomocy. Łączymy zabawę 
z  wspieraniem tych, którym los 
utrudnił życie i  codzienne funk-
cjonowanie – wyjaśnia klub. Aby 
wziąć udział w  akcji, należy 
wpłacić przynajmniej 20 zł na 
wskazany przez klub cel charyta-
tywny. W  zamian za każdą po-
prawnie zrealizowaną wpłatę, 
uczestnik otrzyma dedykowaną 
kartę z  wizerunkiem oraz auto-
grafem dowolnego zawodnika Ra-

kowa Częstochowa. - Pierwsze 
22. osoby, które dokonają wpłaty 
zostaną nagrodzone miejscem 
w  “Wirtualnej Eskorcie” przed 
najbliższym meczem ligowym. 
Kolejne wpłaty przechodzą na na-
stępne spotkanie domowe Czer-
wono-Niebieskich. Zatem każdy 
może pojawić się w animacji – do-
daje klub. Udział w  akcji możliwy 
jest dzięki dokonaniu jawnej 
wpłaty na wskazaną przez klub 
zrzutkę, która wynosić będzie mi-
nimum 20 zł. Ponadto należy wy-
słać zgłoszenie na adres e-mail: 
anna.mecik@rakow.com, a  w  ty-
tule maila wpisać „#Wirtualna-
Eskorta – zgłoszenie”. Następnie 
należy podać imię i nazwisko oraz 
zdjęcie dziecka, które ma znaleźć 
się w  “Wirtualnej Eskorcie”. Do-
datkowo w mailu należy dołączyć 
dowód dokonanej wpłaty oraz 
wskazać, który zawodnik ma zna-
leźć się na karcie i dla kogo ma być 
autograf. Przesłane zdjęcie po-
winno spełniać kilka wymogów: 
dziecko ustawione na wprost, 
ujęcie od pasa w górę, a także jed-
nolite tło. Przykładowa fotografia 
dostępna jest na stronie klubu. 

Drużyna Eco-Team AZS Stoelzle 
Częstochowa pozostaje niepoko-
nana w rozgrywkach II ligi! Pod-
opieczni trenera Wojciecha Pudo 
w piątkowy wieczór odnieśli cen-
ne zwycięstwo, pokonując we 
własnej hali Wie-Druk MKS Bę-
dzin 3:2.

Starcie tych dwóch drużyn zapo-
wiadało się niezwykle emocjonu-
jąco i  takie też było. Początek 
premierowej partii był bardzo wy-
równany, lecz w  decydującej fazie 
seta gospodarze wrzucili wyższy 
bieg, a  dzięki skutecznej grze na 
kontrze odskoczyli rywalowi i  od-
nieśli zwycięstwo. Podrażnieni bę-
dzinianie od początku drugiego 
seta narzucili swój styl gry, przej-
mując inicjatywę. Trener 
AZS-u próbował ratować się zmia-
nami, lecz te nie przyniosły efektu. 
Goście chcieli pójść za ciosem 

w  kolejnej partii i  ta sztuka im się 
udała. Częstochowianie byli co 
prawda bliscy odrobienia strat, 
lecz ostatecznie górą był MKS. 
Drużyna z  Będzina wsparta Kac-
prem Bobrowskim z PlusLigi lepiej 
rozpoczęła także kolejnego seta, 
uciekając biało-zielonym już na 
pięć punktów (8:3). Gospodarze 
pokazali jednak charakter naj-
pierw odrabiając straty, a  na-
stępnie budując kilkupunktową 
zaliczkę, która finalnie dała wy-
graną i doprowadzenie do tie-bre-
ak’a. Piąta partia to już pełna 
dominacja siatkarzy AZS-u, którzy 
błyszczeli szczególnie w  polu za-
grywki.

– To był bardzo ciężki mecz. Gra-

liśmy z  drużyną, która celuje 
w  awans do I  ligi i  dysponuje 
mocnym składem. Dobrze rozpo-
częliśmy piątkowy mecz, później 
wkradło się trochę nerwowości, 
opadły nieco emocje, ale cieszę się, 
że wróciliśmy do swojej gry i wal-
czyliśmy do końca o  każdą piłkę 
i o każdy punkt – mówił po meczu 
lider AZS-u Michał Żuk.

Dzięki wygranej Eco-Team AZS 
Stoelzle Częstochowa utrzymał 
się na drugim miejscu w  tabeli 
i wciąż może pochwalić się mianem 
niepokonanej drużyny w rozgryw-
kach 2020/2021.

Eco-Team AZS Stoelzle Często-
chowa : Wie-Druk MKS Będzin 3:2 
(25:20, 16:25, 23:25, 25:22, 15:8)

Spełnij marzenie dziecka

Wirtualna Eskorta  
dla Rakowa

II liga

Niepokonany  
Eco-Team  
AZS Stoelzle  
Częstochowa

Eltrox Włókniarz Częstochowa

Woryna i Smektała  
będą jeździć  
dla Lwów
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tel. 696 48 66 80

Mimo że minęło już kilka dni listo-
pada, to zimy na horyzoncie nie 
widać. Wielu z nas wciąż więc jeź-
dzi na letnich oponach. Kiedy więc 
powinniśmy je zmienić? Czy do-
piero, gdy spadnie pierwszy 
śnieg? O tym, jak opony i ich stan 
przekładają się na poziom bezpie-
czeństwa jazdy rozmawiamy z Da-
mianem Drużyńskim, właścicielem 
firmy Moto-Strefa. 

Redakcja: Pogoda w  tym roku nam 
sprzyja. Synoptycy na razie nie pro-
gnozują nagłego nadejścia zimy. Czy 
w  związku z  tym powinniśmy już 
zmieniać opony?

Damian Drużyński: Według mnie tak. 
Jestem zwolennikiem wcześniejszego uda-
nia się do firm wulkanizacyjnych, mimo że 
pogoda jest sprzyjająca. Zresztą na decyzję 
o zmianie opon wpływa nie tylko panująca 
aura, ale także szereg innych czynników, 
m. in. jakość dróg w okolicy, ukształtowa-
nie terenu, zalesienie, typ ogumienia, mie-
szanka gumowa, rodzaj auta i doświadcze-
nie w  jeździe samochodem. Poza tym 
w  nocy i  nad ranem pojawiają się przy-
mrozki. Poza tym często pada deszcz. Tem-
peraturą graniczną dla opon letnich jest 
7°C – poniżej tego poziomu ich bieżnik ro-
bi się coraz twardszy i nie zapewnia odpo-
wiedniej przyczepności, a droga hamowa-
nia mocno się wydłuża. Nowoczesne opo-
ny zimowe są przystosowane do warun-

ków poniżej 10 stopni Celsjusza. Nie wpły-
wa to na ich zużycie. Nawet, jeśli będziemy 
na nich jeździć przy temperaturze 15 stop-
ni to nic się nie stanie. Jeśli do wulkaniza-
torów umówimy się już teraz, mamy gwa-
rancję, że unikniemy tłumów. 

Red.: Coraz więcej osób decyduje się 
również na opony wielosezonowe – 
czy takie rozwiązanie ma sens?

D.D.: Opony wielosezonowe nazywam... 
oponami dla leniwych. Mają one zarówno 
plusy, jak i minusy. W dużym mieście, gdzie 
drogi są cały czas odśnieżone, taka opona 
się sprawdzi. Gorzej jest w sytuacji, gdy „zi-
ma zaskoczy drogowców”. Oczywiście no-
woczesne opony całoroczne są w  stanie 
w  niektórych warunkach dorównać opo-
nom sezonowym. Jednak trzeba mieć świa-
domość, że nie są to opony dla każdego 
i nie jest to produkt doskonały. Aby o takim 
można było mówić, opona całoroczna mu-
siałaby mieć świetne właściwości jezdne 
w zakresie temperatur od -20 do +30, po-
winna poradzić sobie w  błocie pośniego-
wym, podczas wiosennej mżawki czy też je-
siennej burzy. Idealna opona całoroczna 
więc nie istnieje.

Red.: Czym się różni opona letnia od 
zimowej? 

D.D.: Opony letnie i zimowe zawdzięczają 
swoje właściwości różnym składom mie-
szanek oraz wzorów bieżnika. Zimówki są 
miękkie i elastyczne w niskiej temperatu-

rze, mają dobre odprowadzanie wody 
i dzięki nim droga hamowania jest krótsza. 
Z kolei opony letnie pod wpływem niskiej 
temperatury twardnieją i tracą swoje wła-
ściwości. Dlatego tak istotne jest, aby jeź-
dzić na nich dokładnie w tych warunkach, 
do których zostały stworzone. Opona w sa-
mochodzie jest najistotniejszym elemen-
tem bezpieczeństwa. Żaden system – na-
wet w najnowocześniejszych pojazdach – 
nie jest w  stanie zabezpieczyć jazdy, jeśli 
mamy wadliwe opony.

Red.: Czasem zdarza się, że opony wy-
buchają. Z czego to wynika?

D.D.: Niewielu kierowców aut osobowych 
zdaje sobie sprawę z tego, że opony również 
się starzeją, a  wraz z  czasem zaczynają 
twardnieć i parcieć. Jak się okazuje, proces 
starzenia się opony i pogarszania się para-
metrów wytrzymałościowych i  odporno-
ściowych postępuje, nawet jeśli zupełnie te-
go po niej nie widać, a także w przypadku, 

gdy auto używamy raczej sporadycznie. Nie 
ma sprecyzowanych norm dotyczących tego, 
jaki wiek opony można utożsamiać z grani-
cą przydatności do użycia. Jednak możemy 
przyjąć, że po około 4-5 latach opony zaczy-
nają tracić swoje właściwości, pojawiają się 
mikropęknięcia, siatka wzmacniająca się 
osłabia. Poza tym ulega ona zniekształce-
niom, które w efekcie mogą prowadzić do 
pęknięcia bądź właśnie wystrzelenia. Duże 
znaczenie ma również głębokość bieżnika – 
w przypadku opon zimowych nie może być 
ona mniejsza niż 4mm. Co istotne, za znisz-
czone bądź uszkodzone opony możemy 
stracić dowód rejestracyjny i dostać mandat 
w  wysokości nawet 500 zł. Oczywiście do-
wód rejestracyjny odzyskamy dopiero wte-
dy, gdy auto będzie nadawało się do jazdy, 
czyli po zamontowaniu nowych opon.

Red.: Dziękujemy za rozmowę i porady.

Bezpieczeństwo na drogach

Pamiętaj o wymianie opon!

Moto-Strefa  
Damian Drużyński 
Długa 114,  
42-290 Łojki 


