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NFZ dzwoni do przychodni
i... grozi karami
- Kontrolerzy NFZ dokonują „telefonicznej weryfikacji dostępności do
świadczeń”, podając się za pacjentów. Jeśli nie udaje im się od razu dodzwonić lub umówić na wizytę tego samego dnia, świadczeniodawcy
otrzymują pisma z groźbą kar umownych „z tytułu niezapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców” - informują lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego.
Qs.5

tel. 696 48 66 80

Podróże w czasie epidemii

Gdzie możemy polecieć
za granicę?

Zdj.KM

tel. 696 48

Miejski program

Więcej młodych
lekarzy
w Częstochowie
Kinga Gradzik, Natalia Oleksik i Bartosz Orlikowski
to kolejna trójka studentów ostatniego roku uniwersytetów medycznych, która podpisała z Częstochową umowy
stypendialne w ramach programu „Dostępny Lekarz”.
Po ukończeniu nauki rozpoczną pracę w Miejskim
Szpitalu Zespolonym.
Qs.5

Covid-19

W Częstochowie
będzie można
oddać osocze
Wkrótce w Częstochowie będzie można oddać osocze. Separator
powinien dotrzeć do naszego miasta w ciągu najbliższych kilku
dni. Do tej pory częstochowianie zainteresowani oddawaniem
osocza musieli jeździć aż do Katowic.
Qs.3

Śnięte ryby w rzece

Kto zatruł Kocinkę?
W miniony wtorek 17 października zauważono śnięte
ryby na dnie Kocinki, która prawdopodobnie została
skażona. Zaalarmowane zostało Koło PZW Mykanów,
które opiekuje się rzeką. - Jeszcze w zeszłym tygodniu
wszystko było w porządku. Teraz nie ma tu ani jednej
żywej ryby. Przywrócenie poprzedniego stanu rzeki
potrwa latami. Jestem załamany tą sytuacją – powiedział
Paweł Wroński, prezes koła wędkarskiego
Qs.3
z Mykanowa.

Na całym świecie mamy drugą falę pandemii. Mimo to wiele
państw wciąż czeka na turystów. W niektórych jednak
konieczne jest okazanie negatywnego wyniku testu
na koronawirusa. Wymagają tego chociażby w Egipcie, Tunezji,
na Malcie czy Wyspach Kanaryjskich. Bez tych formalności
możemy podróżować na przykład do Turcji.
Osoby przylatujące z Polski do
Egiptu muszą okazać negatywny
wynik testu na obecność koronawirusa przeprowadzonego metodą
PCR najpóźniej na 72 godz. przed
wylotem. Badanie jest obowiązkowe
również dla dzieci powyżej 6 lat. Podróżujący bezpośrednio do czterech
największych kurortów, Szarm el-Szejk, Hurgady, Marsa Alam i Taby,
mogą poddać się testowi na lotnisku
po przylocie i kosztuje on wówczas
30 dolarów. Turyści wybierający tę
możliwość muszą się jednak samoizolować w hotelu do czasu uzyskania negatywnego rezultatu.
Podróżni muszą również wypełnić
dostępny w internecie formularz
o stanie zdrowia i miejscu zakwaterowania w Egipcie. Na lotniskach pa-

sażerom mierzy się temperaturę.
Od soboty 14 listopada Polacy
przylatujący na Maltę również
muszą zaprezentować negatywny
wynik testu PCR przeprowadzonego
do 72 godz. przed przybyciem do
tego kraju. Jeżeli tego nie zrobią,
mogą zostać poddani badaniu po
przybyciu lub skierowani na
14-dniową kwarantannę.
Negatywny wynik testu PCR lub
tańszego badania antygenowego
muszą też przedstawić turyści meldujący się w hotelach i innych miejscach zakwaterowania na Wyspach
Kanaryjskich. Badanie musi być wykonane najpóźniej 72 godz. przed
przybyciem na archipelag. Od 23 listopada negatywny wynik testu PCR
będzie również potrzebny do wje-

chania na pozostałe tereny Hiszpanii. Przyjeżdżając do tego kraju
trzeba też wypełnić w internecie formularz sanitarny, a na lotnisku
poddać się kontroli stanu zdrowia
obejmującej m.in. mierzenie temperatury.
Obywatele państw UE mogą bez
przeszkód podróżować do Portugalii. Dodatkowe restrykcje obowiązują jednak osoby udające się na
Maderę i Azory. Podróżni lecący na
te terytoria muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed
przybyciem na wyspę albo poddać
się bezpłatnemu badaniu po przylocie, wypełnić formularz lokalizacyjny i oczekiwać na wynik
przebywając w deklarowanym
miejscu. Z tego wymogu zwolnione
są dzieci poniżej 12 lat.
Wszyscy wybierający się do Grecji
muszą okazać negatywny wynik
testu PCR przeprowadzonego najpóźniej trzy doby przed przybyciem
do tego kraju. Z obowiązku wyłączone są dzieci poniżej 10 roku życia.
Co najmniej 24 godziny przed przy-

Qs.4

Myszków

Groził, że „pozabija tych,
którzy mu zagrażają”
Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 60-letniego
mieszkańca Poraja. Mocno pobudzony mężczyzna po
awanturze domowej wyszedł z domu i przez kilka godzin
nie wracał. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, gdyż
60-latek zabrał ze sobą siekierę. Wcześniej mówił,
że „pozabija tych, którzy mu zagrażają”.

Qs.4

• Renomowane środki myjące
i dezynfekujące
• Profesjonalny sprzęt
do utrzymania czystości
Armii Krajowej 1/3 lok.6
(Budynek Śródziemnej
Spółdzielni)

tel. 34 368 08 78

Qs.16

2.

aktualności

PIĄTEK-NIEDZIELA 20-22 LISTOPADA 2020

ZUS

Na kwarantannie praca zdalna
albo chorobowe
Osoby, które zostały skierowane
na kwarantannę mają prawo do
wypłaty świadczenia chorobowego za ten okres pod warunkiem,
że są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Mogą też pracować
zdalnie. Nie mogą jednak łączyć
tych dwóch możliwości, czyli wykonywać pracę i jednocześnie pobiera zasiłek chorobowy.

Częstochowa

Zdj.KM

Park wodny prawie
gotowy
Park wodny jest już prawie
gotowy. Obecnie trwa montaż
wyposażenia. W normalnych
okolicznościach z obiektu
można byłoby korzystać już
w listopadzie, jednak z powodu sytuacji epidemicznej
w kraju, nie wiadomo, kiedy
nastąpi otwarcie – powiedział
nam Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.
Już we wrześniu informowaliśmy,
że trwają ostatnie szlify. Wszystko
było niemal gotowe – od szatni,
przez magazyny, po zaplecze gastronomiczne. - Woda do basenów została napuszczona, przygotowane
zostały parkingi. Wewnątrz brakuje
jeszcze kilku elementów wyposażenia. Powinno ono dotrzeć w przeciągu dwóch tygodni. Do
zrealizowania pozostaną więc tylko
ostatnie prace kosmetyczne – informował wtedy rzecznik prasowy ma-

gistratu Włodzimierz Tutaj. Miasto
czekało jeszcze na wydanie zgody
na użytkowanie obiektu i planowano, że z parku wodnego będzie
można korzystać w drugiej połowie
października. Mamy jednak listopad
i wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy będą musieli jeszcze trochę
poczekać. Wszystkiemu jest winna
sytuacja epidemiczna w kraju. Przypomnijmy, że trzykondygnacyjny,
podpiwniczony budynek parku
wodnego – o prostej bryle, z płaskim dachem – dłuższym bokiem
zwrócony jest równolegle do ul. Dekabrystów. Jego kształt i usytuowanie zaprojektowano tak, aby
pozostawić maksymalnie duże powierzchnie plażowe między nowym
obiektem a istniejącą Pływalnią
Letnią. Łączna powierzchnia zabudowy to ponad 3 200 m kw. Lustro
wody basenów zajmie niemalże 800
m kw., a maksymalna głębokość
wody to 1,35 m. Zjeżdżalnie będą
wysokie na ponad 18 m. Przy budynku do dyspozycji gości będzie
227 miejsc parkingowych (w tym 46
w parkingu podziemnym).
■ Paula Nogaj

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Panią Teresę Bilską-Tobolewską
wieloletniego Pracownika Szpitala
im. dr Władysława Biegańskiego
oraz Zastępcę Ordynatora Oddziału GinekologicznoPołożniczego w latach 1957-1990
Wyrazy współczucia
dla dr n. med. Tomasza Bilskiego
składają
Dyrekcja oraz Pracownicy
Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie”

- Obowiązkowa kwarantanna
jest traktowana tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby. Przysługuje wtedy prawo do
wypłaty świadczeń pieniężnych z
tytułu choroby, czyli wynagrodzenie za okres choroby lub zasiłek chorobowy. Do wypłaty tych
świadczeń nie jest w takim przy-

padku potrzebne zwolnienie lekarskie - wyjaśnia Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego.
Co ważne przy ustalaniu prawa
do zasiłku chorobowego osobie na
kwarantannie stosuje się ogólne
zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata
„chorobowego” w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w
okresie niezdolności do pracy. Tak
więc, gdy osoba na kwarantannie
pobiera świadczenie chorobowe
wówczas wykonywanie pracy
zdalnej stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego.
Trzeba dodać, że czas, w którym
pracownik podlega obowiązkowi
kwarantanny, nie jest tożsamy

z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna
oznacza bowiem odosobnienie
osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną,
a jedynie narażenie na takie zakażenie. Osoba na kwarantannie nie
ma obowiązku występować o
świadczenie chorobowe za czas
kwarantanny. Ma do tego prawo,
ale nie jest to obowiązek. To
oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem
kwarantanny nie wystąpi o zasiłek
chorobowy a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę zdalną – może
pracować zachowując prawo do
pełnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Natomiast nie może
pracować i jednocześnie pobierać
zasiłku chorobowego.
■ Katarzyna Gwara

Projekt niania

Rodzice mogą wrócić do pracy
19 częstochowskich rodzin otrzyma wsparcie po ostatniej rekrutacji w ramach kolejnej edycji
projektu „Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci 3”.

Sześć rodzin skorzysta z usługi
opiekuńczej, którą świadczyć będą
nianie. Pozostałe będą mogły oddać
swoje dzieci pod opiekę do Żłobka
Miejskiego „Reksio”, gdzie w ramach
projektu powstało 13 dodatkowych
miejsc. Żłobek przy alei Armii Krajowej po remoncie rozpocznie działalność w grudniu.
„Niania” to potoczna nazwa projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe
dzieci”, realizowanego z pomocą
środków unijnych przez Miasto
Częstochowa. Dzięki kolejnym edycjom na rynek pracy wróciło już

ponad 100 osób, a w Żłobku Miejskim powstają dodatkowe miejsca.
Wspiera on kilka grup mieszkanek
i mieszkańców. Z jednej strony zachęca młode osoby do powrotu do
aktywności zawodowej po przerwie
związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka; z drugiej – wspiera
firmy, ułatwiając rodzicom powrót
do pracy. - Projekt przynosi korzyści
dzieciom, rodzicom, rodzinom, zatrudnionym opiekunkom lub opiekunom, ale także pracodawcom,
którzy często czekają na powrót
młodych rodziców do pracy – mówi
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
– To realne wsparcie, które pomaga
w decyzji o powrocie do pracy lub
podjęciu zatrudnienia po macierzyńskiej przerwie.
Refundacja kosztów zatrudnienia
niani dla rodziców powracających

do pracy po urlopie macierzyńskim,
rodzicielskim lub wychowawczym
obejmuje 85% wszystkich poniesionych kosztów, przy założeniu, że
koszty te wyniosą maksymalnie
4 000 zł. Dofinansowanie można
uzyskać na okres 9 miesięcy.
Obecna edycja projektu rozpoczęła się w maju 2019 roku i już
większość rodzin skorzystała ze
wsparcia polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych przez
nianie (łącznie z niań skorzystało 30
rodzin).
Całkowita wartość trzeciej już
edycji projektu to ponad 2 mln 200
tys. zł. Zdobyte przez miasto europejskie dofinansowanie – po decyzji
unijnych instytucji zarządzających –
wynosi 1 mln 900 tys. zł.
■ Katarzyna Gwara

Sąd

Były funkcjonariusz CBŚ
skazany za łapówki
Tomasz T., były funkcjonariusz CBŚ
ma spędzić w więzieniu rok i 4
miesiące - to prawomocny wyrok
Sądu Okręgowego w Częstochowie. Policjant z Lublińca odpowiadał za branie łapówek m.in. w postaci paliwa i wędlin oraz uprzedzenie znajomego o planowanym
zatrzymaniu.

W maju lubliniecki sąd skazał byłego funkcjonariusza na rok i 4 miesiące więzienia, 12 tys. zł grzywny
i 10-letni zakaz służby w policji za
przyjęcie korzyści majątkowej nie
mniej niż 30 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej i przekroczenie uprawnień, a także za
ujawnienie tajemnicy śledztwa.
Apelacja od wyroku trafiła do Sądu
Okręgowego w Częstochowie.
Tomasz T. pracował w Wydziale
Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Lublińcu, później w Cen-

tralnym Biurze Śledczym Policji
w Katowicach. Działał w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji
(IPA), udzielał się w organizacji imprez mających ocieplać wizerunek
policji w oczach lokalnej społeczności. Zatrzymany został w połowie
maja 2017 roku. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie postawiła
mu zarzuty korupcji. T. trafił do
aresztu na dwa miesiące. Nie przyznawał się do winy.
Prokuratura oskarżyła byłego
funkcjonariusza pionu do zwalczania przestępstw gospodarczych
o przyjęcie w okresie między 2013
a 2017 rokiem korzyści majątkowej
w wysokości nie mniej niż 30 tys. zł.
Z ustaleń śledczych wynika, że T.
miał na jednej ze stacji w powiecie
lublinieckim tankować paliwo, za
które nie płacił. W zamian za to właściciele stacji mieli od niego otrzymywać obietnicę ochrony. W ciągu
czterech lat zatankował paliwo

o łącznej wartości ok. 30 tys. zł. Prokuratura zarzuciła mu także branie
łapówek w postaci mięsa i wędlin
w jednym z zakładów (również za
obietnicę ochrony) oraz przywłaszczenie kilku skrzynek napojów, dostarczonych przez
sponsora na festyn, którego był organizatorem. Tomasz T. miał także
w 2006 roku przekroczyć uprawnienia służbowe w celu osiągnięcia
korzyści materialnych, uprzedzając
znajomego o jego planowanym zatrzymaniu oraz ujawniając mu film
z monitoringu. Były już policjant
CBŚP był dłużnikiem wspomnianego mężczyzny i w zamian za ujawnienie tych danych i informacji,
mężczyzna miał mu dług darować.
Przed Sądem Rejonowym w Lublińcu T. zapewnił, że nigdy nie wykorzystywał swoich policyjnych
funkcji, a tym bardziej nie oferował
ochrony.
■ bea

aktualności
Śnięte ryby w rzece

■ Paula Nogaj

Zdj. Paula Nogaj

Covid-19

W Częstochowie
będzie można
oddać osocze
Q cd. ze str. 1
Każdego dnia średnio ok. 40-50
osób uznanych zostaje przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie za tzw.
ozdrowieńców, którzy mogliby być
potencjalnymi dawcami osocza. Niestety, najbliższy punkt, w którym
można oddać osocze znajduje się
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Tymczasem, dla wielu osób,
które przeszły zakażenie koronawirusem, pokonanie ok. 80 kilometrów
to zbyt duże utrudnienie, a czasem
także wysiłek. Ta odległość ogranicza
możliwość oddania osocza i jednocześnie udzielenia wsparcia osobom aktualnie leczonym na COVID -19 m.in.
w naszym mieście. Niedawno o zakup
separatora osoczowego na potrzeby
Oddziału Terenowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Częstochowie apelował prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk.
Urządzenie rzeczywiście wkrótce
ma pojawić się w naszym mieście.
O tym fakcie poinformowali radni
PiS. - Otrzymaliśmy informację
z Ministerstwa Zdrowia, że zostały
zakupione separatory osoczowe.
Częstochowa jest na czołowym
miejscu na liście miast, do których
ten sprzęt trafi w pierwszej kolejności – mówi Monika Pohorecka,
radna PiS, Przewodnicząca Komisji
Zdrowia. - To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców.

Zachęcamy więc do oddawania
osocza – lada moment będzie to
technicznie możliwe w naszym mieście. Niestety wciąż jesteśmy w niechlubnej
czołówce
miast
w województwie śląskim, gdzie
liczba osób zakażonych jest duża –
dodaje Monika Pohorecka.
Osocze zawiera przeciwciała,
które mogą wspomagać leczenie
chorych na Covid-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Mogą je oddawać osoby,
które przechorowały Covid-19,
bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zostały
uznane za wyleczone i czują się
zdrowe, czyli minęło co najmniej:
* 28 dni od zakończenia objawów;
* 18 dni od zakończenia izolacji
w przypadku osób, które przeszły
zakażenie w sposób bezobjawowy.
Osocze mogą oddawać osoby
w wieku 18-65 lat. W przypadku
przeprowadzonej w przeszłości
transfuzji oraz kobiet po przebytej
ciąży w wywiadzie wymagane będą
dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Każda osoba, która jest ozdrowieńcem powinna skontaktować się
telefonicznie z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ
szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą.
■ Katarzyna Gwara

Charlie Chaplin
i Philippe Petit
w Częstochowie
Zdj. UM Częstochowy

Kocinka to rzeka ceniona przez
wędkarzy z całej Polski – prawdziwe
królestwo pstrągów i lipieni. Lokalne koło wędkarskie ma ją pod
swoją opieką od początku swojej
działalności. Włożyło w jej utrzymanie wiele pracy i serca. Na początku tego tygodnia wędkarza ze
Zduńskiej Woli zaniepokoiła ilość
śniętych ryb na dnie rzeki. Poinformował on o tym fakcie prezesa Koła
PZW Mykanów – Pawła Wrońskiego, który przyjechał zbadać sytuację. Skala tego zjawiska była
zaskakująca. Od razu zostały powiadomione odpowiednie służby – policja, straż chemiczna, a także
władze Polskiego Związku Wędkarskiego. Na miejscu pojawili się również inspektorzy z Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska

z Katowic, którzy pobrali próbki
wody do badań. Pierwsze znalezione martwe ryby zostały zabezpieczone przez działaczy koła
i przekazane do laboratorium. –
Prawdopodobnie do zatrucia rzeki
doszło pod koniec minionego tygodnia – podejrzewa prezes Paweł
Wroński – Jeszcze w środę obserwowaliśmy potężny ruch na pstrągowych tarliskach, więc wtedy było
jeszcze wszystko w porządku. Przez
następne dni docierały do nas pojedyncze sygnały o śniętych rybach,
ale nikt jeszcze nie zdawał sobie
sprawy ze skali zjawiska. We wtorek
przekonaliśmy się, że to katastrofa
na skalę, jakiej chyba w historii tej
rzeki nie było – powiedział prezes.
Sprawa jest w toku – trwa szukanie
winnych. Koło PZW Mykanów szacuje straty i już planuje odbudowę
środowiska Kocinki.

3.

Stary Rynek

Kto zatruł Kocinkę?
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Na Starym Rynku rozpoczął się
montaż balansujących rzeźb autorstwa Jerzego Kędziory. W sumie
będzie ich 14. Kilka dni temu natomiast swoje kolorowe oblicze zaprezentowała „tańcząca” fontanna.

O tym, że Stary Rynek musiał
przejść metamorfozę, chyba nikogo
nie trzeba było przekonywać. Przez
dłuższy czas nie mogliśmy z niego
korzystać ze względu na prowadzone w tym miejscu prace archeologiczne. Później... bardziej straszył
niż przyciągał. Ostatecznie jednak
udało się zdobyć dofinansowanie na
jego przebudowę. Po metamorfozie
jednymi z najważniejszych elementów tego miejsca mają być
rzeźby wykonane przez Jerzego Kędziorę. Ich montaż już się rozpoczął.
W sumie będzie ich 14. Wszystkie
powinny balansować nad płytą
jeszcze w tym roku. - Na Starym
Rynku zespół rzeźb stworzy kolekcję pod nazwą Teatrum – Igrce
Częstocha. To rodzaj pewnego teatru ulicznego. Chociaż nie tylko teatru. Będzie to wręcz święto
Częstochowy. Rzeźby zostaną pogrupowane – zdradza rzeźbiarz
Jerzy Kędziora. - Mamy troje gości
specjalnych, którzy wpadli do nas
z zagranicy. To Philippe Petit, Charlie
Chaplin i Sztukmistrzyni. Będzie też
grupa dziecięco-młodzieżowa z lalkarzem z kukiełką, a także sportowcy oraz szczudlarze. Na razie
zamontowaliśmy trzy rzeźby. Bę-

Zdj. Katarzyna Gwara

dzie trzeba je jednak jeszcze poprawić. Muszą być one bowiem
dostosowane do miejsca, w którym
się znajdą. Istotna jest tutaj tzw. róża
wiatrów, a także ugięcie liń na danej
przestrzeni itd. – wyjaśnia autor.
Jerzy Kędziora jest artystą znanym
na całym świecie. - Takie miejsce, jak
to tworzone w Częstochowie po
prostu mu się należało – przyznaje
Piotr Grzybowski, zastępca prezydenta miasta. - Jestem pewien, że
efekt będzie zniewalający. Artysta
od przeszło trzech lat pracował nad
rzeźbami, zmieniał koncepcję tak,
aby wszystko było spójne i efektowne. Od dawna powtarzałem, że
będzie to najciekawsze miejsce
w Częstochowie. Coś z czego będziemy dumni, coś, co będziemy
chcieli wszystkim pokazywać. To historia bez precedensu. Same rzeźby
są unikatowe. A takiego zbioru nie
ma nigdzie ani w Polsce, ani w Europie. Do tego gra świateł, kolorowa
fontanna... Całość będzie robić
ogromne wrażenie – zapewnia Piotr
Grzybowski.
Ważnym elementem Starego
Rynku ma być również szklany pawilon, który powstał na potrzeby
Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Zostanie w nim wyeksponowana część podziemna, gdzie
zobaczymy to, co do tej pory udało
się odkryć archeologom - między innymi fundamenty dawnego ratusza.
- Co istotne, nie mamy żadnych rysunków, na których zachował się
stary ratusz. Nie jesteśmy w stanie

powiedzieć, jak wyglądał, a już
wkrótce będzie można zobaczyć obszerne fragmenty tej budowli – podkreśla Piotr Grzybowski. Poza tym
na Starym Rynku będzie część usługowa, kawiarnia, sporo zieleni,
a także miejsca do wypoczynku i rekreacji. Funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez pełnić będą
schody prowadzące do muzeum.
Kilka dni temu natomiast swoje kolorowe oblicze zaprezentowała
„tańcząca” fontanna. Wodotrysk
jest połączeniem klasycznej fontanny nieckowej i tzw. „dry plaza”, co
pozwala na wypełnienie specjalnego zagłębienia w płycie rynku, tak
by powstała cienka tafla wody. Jednocześnie 28 niezależnych dysz wyrzuca wodę na wysokość do 3 m,
a całość jest podświetlana pełną paletą barw RGB. Program ich pracy
może być dowolnie ustalany według
potrzeb i gustu.
Pierwotnie rewitalizacja Starego
Rynku miała zostać ukończona
w sezonie letnim, jednak ze względu
na pandemię oraz trudności logistyczno-terenowe, termin oddania
był przekładany na jesień, a następnie na końcówkę roku. Obecnie
wszystko wskazuje na to, ze prace
związane z częścią drogową inwestycji oraz dotyczące przebudowy
i aranżacji płyty Starego Rynku powinny zakończyć się do końca 2020
r. Na początku przyszłego trwać
mogą jednak jeszcze prace wewnątrz pawilonu.
■ Katarzyna Gwara
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aktualności
Myszków

Podróże w czasie epidemii

Gdzie możemy polecieć za granicę? Groził, że „pozabija tych,
lotem należy też wypełnić internetowy formularz, zawierający dane
m.in. o locie i planowanym miejscu
zakwaterowania. Udający się do tego
państwa powinni jednak pamiętać,
że obowiązują tam, na razie do końca
listopada, surowe restrykcje. Nieczynne są m.in. zabytki archeologiczne, restauracje prowadzą tylko
sprzedaż na wynos, a z domu można
wychodzić tylko w najpotrzebniejszych sprawach.
Dorośli i dzieci od 12 lat udający się
do Tunezji muszą przedstawić test
PCR wykonany do 72 godz. przed
wylotem i do 120 godz. przed przybyciem. Dodatkowo trzeba przejść
14-dniową kwarantannę, którą
można odbyć w jednym z wyznaczonych do tego hoteli lub innym miejscu
zamieszkania. Konieczne jest też wypełnienie formularza o stanie
zdrowia w internecie oraz ściągnięcie
odpowiedniej aplikacji. Warto podkreślić, że w całym kraju obowiązuje
godzina policyjna, utrudnione jest
podróżowanie między prowincjami,
a kafejki i restauracje mogą obsłużyć
jedynie małą liczbę osób i zamykane
są o 16.00.
Polacy mogą wybrać się do Maroka, jeżeli wcześniej zarezerwowali
miejsce w hotelu lub innej kwaterze
turystycznej. Na granicy muszą

jednak okazać negatywny wynik badania PCR wykonanego najpóźniej
trzy doby przed wylotem. Nie dotyczy to dzieci poniżej 11 roku życia.
Wszyscy pasażerowie muszą też wypełnić formularz lokalizacyjny, który
można ściągnąć z internetu. W Maroku trwa stan zagrożenia epidemicznego, dlatego niektóre plaże
i atrakcje turystyczne są zamknięte
dla turystów. W Casablance, Tangerze czy Fezie może wciąż obowiązywać godzina policyjna.
Przybywając do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dorośli i dzieci powyżej dwóch lat muszą
przedstawić negatywny wynik testu
PCR, nie starszego niż sprzed 96
godz. przed wylotem. Przylatujący
z Wlk. Brytanii i Niemiec mogą zrobić
darmowy test na lotnisku, jednak do
otrzymania wyniku wymagana jest
od nich samoizolacja. Lotnisko w sąsiednim Abu Zabi jest zamknięte dla
obcokrajowców.
Bez konieczności okazywania testów i przebywania kwarantanny
można się udać m.in. do Turcji,
Chorwacji, Bułgarii, Albanii, Czarnogóry, Włoch czy Francji. Warto
jednak pamiętać, że w niektórych
z tych krajów obowiązują bardzo surowe ograniczenia związane z pandemią (np. we Francji czy Włoszech),
a Bałkany są jednym z regionów,

w których koronawirus rozprzestrzenia się najszybciej w Europie.
Zamknięte dla ruchu turystycznego są z kolei Czechy, Węgry i Izrael.
Obywatele polscy nie mogą również
na razie udać się na wypoczynek na
Cypr.
Przedstawić test, który może
zwolnić z obowiązku odbycia kwarantanny, trzeba także po przybyciu
do Niemiec, Słowenii i Słowacji.
W wypadku Niemiec konkretne
przepisy różnią się w zależności od
kraju związkowego, ale są one podobne dla całego kraju - z obowiązkowejdwutygodniowejkwarantanny
zwalnia negatywny wynik test. Badanie można bezpłatnie wykonać już
po przybyciu do tego kraju, np. na lotnisku czy dworcu.
Bardziej szczegółowe informacje
na temat przepisów obowiązujących
przy wjeździe do poszczególnych
państw można uzyskać na stronach
polskiego ministerstwa spraw zagranicznych i witrynach władz konkretnych krajów. Polskie MSZ apeluje
o unikanie podróży zagranicznych,
które nie są konieczne. W kontekście
zagrożenia epidemicznego, polskie
władze szczególnie ostrzegają przed
wyjazdami do niektórych regionów
Hiszpanii, Czarnogóry, Chorwacji,
Malty i Maroka.
■ Katarzyna Gwara

którzy mu zagrażają”
Q cd. ze str. 1
Dyżurny myszkowskiej komendy
policji w środę popołudniu otrzymał
informację o zaginięciu 60-letniego
mieszkańca Poraja. Chwilę wcześniej policjanci byli u niego
w związku z awanturą domową.
Mocno pobudzony i agresywny 60latek chodził po domu z siekierą,
jednak przed przyjazdem patrolu
uciekł gdzieś w samych kapciach.
Jak się okazało, mężczyzna zabrał
ze sobą siekierę i groził, że „pozabija
tych, którzy mu zagrażają”. Zastępca szefa myszkowskich policjantów mł. insp. Michał Chola
ogłosił alarm dla całego stanu jednostki i rozpoczęto intensywne poszukiwania zaginionego.
Sytuacja była bardzo poważna,
bowiem 60-latek, stwarzał realne
zagrożenie dla siebie i innych,
nawet przypadkowo napotkanych
osób. Do akcji włączyli się również
strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Choronia, Gęzyna, Poraja
i Myszkowa. Mundurowych wspierała także 5-osobowa załoga
grupy JOPR z psem tropiącym oraz
policyjny przewodnik z psem. Trwająca do późnej nocy akcja została
przerwana i miała być wznowiona
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w czwartek rano. Na szczęście o godzinie 7.30 dyżurny myszkowskiej
komendy otrzymał zgłoszenie, że
zaginiony wrócił do domu i dobija
się do drzwi. Patrol z Koziegłów
szybko zweryfikował tę informację.
Mężczyzna nie potrafił logicznie
rozmawiać z mundurowymi, nie powiedział, gdzie w tym czasie przebywał. Na miejsce skierowano
załogę pogotowia ratunkowego,
która zdecydowała o umieszczeniu
mężczyzny w szpitalu. Na szczęście
nie doszło do tragedii, a 60-latek
jest już pod fachową opieką lekarzy.
■ Katarzyna Gwara

Marcin Najman kontra Don Kasjo

Jeden z największych
konfliktów w historii
FAME MMA
Już w sobotę kolejna – ósma już gala FAME MMA. Zobaczymy na niej
między innymi Marcina Najmana,
którzy zmierzy się z Kasjuszem Życińskim. Ze względu na pandemię
koronawirusa zabraknie na niej kibiców. Wydarzenie będzie można
zobaczyć wyłącznie w internecie.
Transmisja będzie dostępna w systemie PPV. Jak przed walką czuje
się częstochowski zawodnik?
Sprawdziliśmy!

Teresa Szajer: Siódma gala odniosła
ogromny sukces. Federacja FAME MMA
błyskawicznie ogłosiła ósmą edycję. Po
ogłoszeniu pierwszej walki między
Marcinem Najmanem i Kasjuszem Życińskim, stwierdzono, że ma ona
ogromny potencjał na hit sprzedażowy!
To chyba ogromna presja, aby nie zawieść kibiców?

Marcin Najman: FAME MMA 7 było wielkim sukcesem organizacyjnym i moim zarazem, gdyż wygrałem. Wtedy była ogromna presja i teraz jest tak samo. Tym bardziej po tak wielu żenujących zachowaniach mojego rywala. Trzeba jednak wejść
do klatki i zrobić swoje.
T.S.: Konfrontacja odbędzie się w małych rękawicach, w związku z czym nie
będzie wliczana do Waszych profesjonalnych rekordów. W związku z tym
będziecie się mniej starać?

M.N.: Absolutnie nie. Przecież o tej walce
mówi połowa Polski. Małe rękawice powodują większy kontakt. Ta walka nie potrwa całego dystansu. Jestem tego pewien.
T.S.: A co z Pana kontuzjami? Nie obawia się Pan, że się odnowią?

M.N.: Nie skupiam się na tym. Mam 41
lat i za sobą 23 lata walk. Moje ciało jest
mocno zniszczone. Jednak byłoby jeszcze
gorzej, gdybym przestał trenować.
T.S.: Co sądzi Pan o swoim przeciwniku?
Jakie ma szanse na wygraną?

M.N.: Szansę na wygraną ma każdy, kto
wchodzi do klatki. Moim zadaniem jest to,
aby zminimalizować je mojemu przeciwnikowi. Ale w tym przypadku muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie walczyłem w takim prymitywem. To trochę smutne. Jednak pamiętajmy, że to FAME MMA, gdzie
sport i show się przenikają.
T.S.: Jak wyglądają Pana treningi przed
walką ? Ile razy w tygodniu się odbywają? Nad jakimi elementami Pan pracuje?

M.N.: Po walce z „Lwem” na FAME MMA
7 odpoczywałem tylko 2 tygodnie. Potem
wróciłem na salę i ostro trenowałem
w Częstochowie oraz w Bielsku-Białej.
T.S.: Ze sportem jest Pan związany od
lat. Czy spełniło się Pana marzenie

Zdj. Katarzyna Gwara

sportowe? Przypomnijmy naszym
czytelnikom Pana sukcesy: rok 1998
zostaje Pan wicemistrzem Polski juniorów w kick-boxingu, rok 1999 zostaje Pan znów wicemistrzem Polski
juniorów w kick-boxingu, w roku
1999 zwycięża Pan w turnieju im.
Wincentego Szybińskiego, natomiast
w roku 2001 został Pan wicemistrz
Małopolski w boksie. Bilans w boksie amatorskim to: 5 walk, 4 wygrane. W roku 2016 zostaje Pan mistrzem Europy WKU w wadze ciężkiej, formuła K-1.

remisów, mieszane sztuki walki (MMA)
- 3 zwycięstwa - 5 porażek - 0 remisów.

M.N.: Myślę, że tak. Sport dał mi dużo więcej niż tylko kilka tytułów. Pozwolił mi godnie
żyć i realizować swoje pasje.

M.N.: Na dziś - ze względu na zniszczone
barki - najwygodniejsze jest dla mnie
MMA. Obciążenia bowiem rozkładają się
na całe ciało. Choć oczywiście najbardziej
kocham boks.

T.S.: Czy czuje Pan stratyfikację z takiej
liczby walk? Lista Pana walk zawodowych przedstawia się następująco:
boks 15 zwycięstw - 6 porażek, Kick-boxing - 1 zwycięstwo - 1 porażka - 0

M.N.: Gdyby zliczyć wszystkie walki zawodowe i amatorskie to blisko 60 pojedynków. Trochę zdrowia straciłem, ale z drugiej strony znam wielu, którzy stracili go
dużo więcej w ringu i klatce.
T.S.: Która z tych dyscyplin jest bardziej
wymagająca, jeżeli chodzi o treningi?
Czym
się
różni
przygotowanie do walki bokserskiej
a FAME MMA czy kick-boxingu?

T.S.: Jakie ma Pan plany na przyszłość?
Są związane ze sportem? Przypomnijmy, że współprowadził Pan już pro-

gram Fun Raport na kanale telewizyjnym Orange Sport. W 2014 ukazała się
Pana książka o Jerzym Kuleju. Był Pan
również uczestnikiem reality show Big
Brother oraz programu rozrywkowego
Polsatu „Taniec z gwiazdami”. W październiku 2018 kandydował Pan w wyborach samorządowych do sejmiku
województwa śląskiego. W 2020 natomiast prowadził Pan program „Mocne
uderzenie” na kanale You Tubowym.
We wrześniu tego roku na antenie TVP
1 wygrał Pan odcinek kultowego programu „Jaka to Melodia”, który był jednocześnie benefisem Edyty Górniak.
Czym nas pan jeszcze zaskoczy?

M.N.: Planów mam dużo. Mądre przysłowie mówi „jak chcesz rozśmieszyć Boga
to opowiedz mu o swoich planach”. Byleby zdrowie było i będzie ok.
T.S.:Dziękując za wywiad, życzymy Panu dużo zdrowia i oczywiście wygranej.

zdrowie
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Szpital tymczasowy

Miejski program

Więcej młodych lekarzy Pracownicy wciąż
w Częstochowie
poszukiwani
Q cd. ze str. 1

Niebawem w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach uruchomiony
zostanie szpital tymczasowy dla pacjentów
chorych na Covid-19. Do pracy zgłosiło się
już ponad 500 osób – wśród nich lekarze,
pielęgniarki, a także pracownicy działu diagnostyki laboratoryjnej, technicy radiologii
i pracownicy obsługi technicznej. Wciąż
jednak poszukiwani są kolejni chętni.

O tym jak potrzebni są lekarze, zwłaszcza
w dobie pandemii nie trzeba nikogo przekonywać. Od ubiegłego roku Częstochowa realizuje program ,,Dostępny Lekarz”, który
ma złagodzić braki kadrowe w szpitalu. Jego
celem jest zachęcenie młodych lekarzy do
pozostania na dłużej w naszym mieście.

Natalia Oleksik

Bartosz Orlikowski

W ubiegłym roku pierwsza trójka stypendystów programu „Dostępny Lekarz” spełniając warunki uzyskała stypendium
i zobowiązała się do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie na okres
nie krótszy niż 3 lata. Teraz kolejne trzy
osoby podpisały umowę z miastem. - Po sześciu latach studiów już wiem, czym bym
chciała się zająć – na początek chcę szkolić
się w zakresie tak szerokich specjalizacji, jakimi są pediatria, czy choroby wewnętrzne.
Ze względu na prywatne perturbacje szczególne miejsce w moim sercu ma także neurologia – mówi jedna ze stypendystek Kinga
Gradzik.
Miasto przyznaje stypendium studentce/
studentowi VI roku studiów kierunku lekarskiego, która/y zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na stanowisku lekarza
w publicznym podmiocie leczniczym, dla
którego Gmina Częstochowa jest organem
założycielskim. Zobowiązana/y jest to
zrobić, po zakończeniu kształcenia, jednak
nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż
3 lata. Stypendium (2 tys. zł. brutto miesięcznie) jest przyznawane na 9 miesięcy.
Przyznaje się je osobie, której średnia ocen
za poprzedni rok akademicki jest nie
mniejsza niż 3,5 oraz w przypadku: zaliczenia w terminie V roku studiów tj. do 30
września danego roku i wpisania na kolejny
rok akademicki. Warunkiem jest także niepowtarzanie roku, na który złożono wniosek
o przyznanie stypendium oraz niekorzystanie z urlopów określonych w regulaminie
studiów, a także z urlopu macierzyńskiego
czy rodzicielskiego. - Uważam, że możliwość
skorzystania ze Stypendium Miasta Częstochowy w ramach programu „Dostępny Lekarz” jest dla mnie formą wyróżnienia i mam
nadzieję, że tego typu inicjatywy będą popularniejsze w naszym kraju – podkreśla Natalia Oleksik, studentka VI roku kierunku
lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Trzecim stypendystą jest pochodzący
z Częstochowy Bartosz Orlikowski, studiujący również na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. - W zasadzie od
początku studiów myślałem o powrocie do

Sam szpital nie jest w stanie ratować
zdrowia mieszkańców – potrzebna jest do
tego kadra medyczna i personel. - Zachęcamy
lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy, opiekunów
medycznych, salowych, techników medycznych i pracowników obsługi technicznej, aby
zgłaszali się do pracy w szpitalu tymczasowym. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić
krótki formularz na specjalnej stronie internetowej: www.szpitaldlaslaska.pl – apeluje
Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.
– W jedności siła. Liczę, że wyrażą Państwo
wolę pracy w szpitalu tymczasowym. Z serca
raz jeszcze dziękuję Państwu za dotychczasową służbę na rzecz drugiego człowieka
i pomoc w walce z pandemią. Niech to dobro
w dwójnasób do Państwa powróci! – podkreśla wojewoda.
Nabór personelu do szpitala tymczasowego
prowadzi katowicki szpital MSWiA za pośrednictwem strony internetowej. Zgłosiło
się ponad 500 osób: ponad 50 lekarzy, ok. 160
pielęgniarek, a także pracownicy działu diagnostyki laboratoryjnej, technicy radiologii
i pracownicy obsługi technicznej. Oprócz
personelu medycznego w szpitalu tymczasowym będą pracować ratownicy medyczni

z tzw. formacji systemowych – jak Państwowa Straż Pożarna, ale też ratownicy górniczy. Formy zatrudnienia w tymczasowym są
takie same jak w każdym innym: można podpisać klasyczną umowę o pracę, umowę– zlecenie, kontraktową czy o wolontariat.
Szpital tymczasowy na 500 łóżek w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach będzie gotowy w przyszłym tygodniu.
Codziennie na budowie pracuje ok. 150 osób.
Gotowa jest już instalacja tlenowa i sprężonego
powietrza, instalacja wentylacyjna przechodzi
testy. Stoją już boksy dla pacjentów – każdy
z gniazdem tlenowym i próżniowym, a także
z dostępem do instalacji elektrycznej, aby pacjent mógł korzystać z oświetlenia przy łóżku.
Oznakowane boksy będą oddzielone zasłonkami, aby zapewnić chorym prywatność.
100 z 500 łóżek szpitala tymczasowego w Katowicach będzie miało możliwość podłączenia
chorego do respiratora. Tuż obok tzw. części
OIOM-owej stworzono 3 gabinety zabiegowe
do szybkiej diagnostyki czy prostych zabiegów.
W woj. śląskim powstają jeszcze tworzone
przez spółkę Węglokoks dwa inne szpitale tymczasowe – jeden w hali w Pyrzowicach, a drugi
w obiekcie sanatoryjnym w Ustroniu. Według
wojewody prace w tych placówkach również są
zaawansowane, choć w różnym stopniu, co wynika m.in. ze specyfiki sytuacji wyjściowej.
Obiekt w Ustroniu jako placówka ochrony
zdrowia dysponuje infrastrukturą, konieczne
jest jednak uzupełnienie w sprzęt, szkolenie
i dokooptowanie personelu. Dla szpitala tymczasowego w Pyrzowicach placówką patronacką jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chorzowie.

Kontrole

Kinga Gradzik

rodzinnego miasta, nic mnie w Katowicach
nie trzyma. Tutaj mam całą rodzinę, znajomych. Gdy usłyszałem o programie, który
Urząd Miasta otwiera dla młodych lekarzy,
upewniłem się tylko w przekonaniu, że jest
to dobra decyzja. Zresztą wszystkie praktyki wakacyjne, jakie przyszło mi odbywać,
odbywałem w częstochowskich szpitalach.
Zawsze podobało mi się na oddziałach podejście lekarzy do młodszych kolegów, chęć
przekazywania nam wiedzy, fajna atmosfera
(co różniło się często od szpitali w Katowicach). W dużych ośrodkach klinicznych jesteś zawsze jednym z wielu, konkurencja
jest ogromna. Wybierając Częstochowę
myślę, że stawiam na rozwój oraz na szybką
możliwość praktykowania zawodu lekarza –
przyznaje.
Program „Dostępny Lekarz” składa się
z trzech elementów (modułów). Pierwszy to
stypendia, które właśnie - po zakończeniu
naboru - otrzymało troje studentów uniwersytetów medycznych. Drugi element
programu – „Mieszkanie w Częstochowie
dla lekarza” – daje młodym medykom możliwość ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu lokali czynszowych Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Trzeci
moduł to ,,Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne”. Przewiduje on m.in. refundację
podnoszenia kwalifikacji lekarzy w trakcie
specjalizacji – szkoleń wynikających z programu specjalizacji, jak również innych
szkoleń mających wpływ na jakość usług
medycznych (w zależności od potrzeb miejskiego szpitala).

NFZ dzwoni do przychodni
i... grozi karami
Q cd. ze str. 1
Sygnały o tego typu kontrolach docierają
z różnych zakątków Polski. W piśmie do
jednej z przychodni terenowy departament kontroli NFZ informuje, że kontroler
dodzwonił się do rejestracji dopiero za
czwartym razem i nie mógł umówić się na
wizytę w tym dniu, co oznacza „utrudniony
kontakt z placówką”. Następnie pojawia się
groźba kary umownej oraz wniosek
o zmianę organizacji pracy „w sposób
umożliwiający telefoniczny kontakt z placówką i bieżącą informację”
- To szczyt bezczelności, żeby w takim
ciężkim okresie pisać do nas tego rodzaju
pisma - oburza się szefowa przychodni,
której sprawa dotyczy. - Pacjent (czyli kontroler NFZ), telefonujący po południu,
otrzymał informację, że może umówić się
na teleporadę lub w razie potrzeby osobistą wizytę następnego dnia. Pracujemy
w ekstremalnych warunkach, odbieramy
i wykonujemy dziesiątki telefonów
dziennie (nie wspominając o osobistych wizytach pacjentów), więc nic dziwnego, że
nie zawsze się można dodzwonić przy
pierwszej próbie. Wyznacznikiem naszej
pracy jest liczba udzielonych porad, a nie
to, czy w danej chwili można się dodzwonić
do przychodni (...) Wielu z nas pracuje po
kilkanaście godzin dziennie, zatrudnia dodatkowy personel, żeby pacjentom łatwiej

było się dodzwonić, a NFZ traktuje nas
w ten sposób? – dodaje.
Zdecydowana większość pacjentów popiera jednak działania NFZ. Z relacji niektórych wynika, że na teleporadę muszą
czekać przeszło tydzień. Problem jest
bardzo wyraźny również w Częstochowie.
Dodzwonienie się, a później rozmowa lekarzem często graniczą z cudem. - W oczekiwaniu na teleporadę człowiek zdąży
wyzdrowieć – mówią pacjenci. Osoby stojące po drugiej stronie barykady widzą to
jednak nieco inaczej. - To oczywiste, że
skoro jest więcej teleporad, bywają sytuacje, w których trudniej się dodzwonić czy
też czas oczekiwania na wizytę się wydłuża
– mówi Andrzej Zapaśnik z Pomorskiego
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
„Porozumienie Zielonogórskie” i jednocześnie szef dużej przychodni. - Zarówno tego
typu kontrole, jak i grożenie karami
świadczą o tym, że urzędnicy żyją w jakiejś
bańce, równoległej rzeczywistości (…).
Gdyby NFZ chciał naprawdę pomóc,
mógłby poprawić komunikację między różnymi instytucjami, poczynając od siebie.
Urzędnikom NFZ przydałby się staż w rejestracji przychodni POZ, może wówczas
zrozumieliby, jak wygląda teraz nasza
praca – podsumowuje.
Opracowanie: Katarzyna Gwara
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zdrowie

Budżet wojewódzki

Zamknięcie szkół

Wsparcie dla szpitali
w Kłobucku i Lublińcu
Nowy ambulans zasilił flotę transportu sanitarnego szpitala powiatowego w Lublińcu. Nowoczesną karetkę, a także nowe respiratory, nową
centralę monitorującą oraz łóżka do
intensywnej terapii medycznej otrzymał z kolei Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Zakup był możliwy
dzięki dofinansowaniom z budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego.

Ambulans – renault master - dla
Lublińca kosztował 457 tys. zł. 80%
tej kwoty pochodzi z budżetu
Urzędu Marszałkowskiego, 20%
sfinansowane zostało z budżetu
powiatu lublinieckiego. Pojazd
oprócz podstawowego wyposa-

żenia, posiada jeszcze respirator,
defibrylator i ssak.
Powiat Lubliniecki otrzymał dofinansowane z solidarnościowego
programu wsparcia powiatów i miast
na prawach powiatu województwa
śląskiego w zakresie ochrony
zdrowia w kwocie 624 000 zł na
szpital, a konkretnie na transport medyczny i wyposażenie Izby Przyjęć.
Część tej kwoty została przeznaczona na zakup karetki pogotowia,
pozostała kwota wydatkowana zostanie m.in. na modernizację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
w budynku Izby Przyjęć. Zakupiony
zostanie również agregat prądotwórczy i wyposażenie medyczne
dla potrzeb Izby Przyjęć: wózki trans-

Przepisy krzywdzą lekarzy
portowe, kardiomonitory,
respiratory.
Z kolei Zespół Opieki
Zdrowotnej otrzymał trzy szpitalne
respiratory przenośne (wraz z akcesoriami), centralę monitorującą wraz
z trzema kardiomonitorami stacjonarnymi oraz jednym kardiomonitorem przenośnym, a także trzy nowe
łóżka do intensywnej terapii medycznej. Poza tym placówka zyskała
nowoczesną karetkę wyposażoną
w sprzęt wysokospecjalistyczny. Te inwestycje również zostały dofinansowane z budżetu Samorządu
Województwa Śląskiego. Pozostałe
fundusze pochodziły z budżetu Powiatu Kłobuckiego.

■ KG

Lekarze chcą, by Minister Edukacji
zmienił krzywdzące ich zdaniem
przepisy. Chodzi o pozbawienie lekarzy prawa do zasiłku opiekuńczego związanego z zamknięciem
szkół.

Samorząd lekarski zwrócił się do
Ministra Edukacji i Nauki z prośbą
o pilną zmianę rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek
systemu
oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19. Przepis zdaniem samorządu lekarskiego jest podwójnie dla
nich krzywdzący: pozbawia osoby
zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
w tym także lekarzy, prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu zamknięcia szkoły oraz pozbawia
dzieci tych osób prawa do nauki, ponieważ w tym czasie szkoła zapewnia im jedynie opiekę, a nie
zapewnia nauki.
- Przepis nie przewiduje obowiązku zapewnienia nauki tej grupie
dzieci. Zatem o ile pozostałe dzieci
realizują program nauczania
w trybie nauki zdalnej, a ich rodzice
korzystają z prawa do zasiłku opiekuńczego, o tyle dzieci osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych
będą korzystały jedynie z opieki
w szkole, bez nauczania, a ich rodzice nie mogą skorzystać z zasiłku
opiekuńczego - wyjaśnia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Ma-

tyja. - Mogą powstać wobec tego
trudne do nadrobienia zaległości
programowe, co jest nie do zaakceptowania w przypadku dzieci dopiero
rozpoczynających naukę szkolną tj.
w klasach I-III.
Natomiast dodatkowy zasiłek
opiekuńczy przysługuje w przypadkach zamknięcia szkoły lub innej
placówki, do których uczęszcza
dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19
nie dłużej niż do dnia 29 listopada
2020 r. Tymczasem dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom
zatrudnionym
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, czyli także lekarzom, ponieważ szkoła podstawowa
ma obowiązek zapewnić opiekę
dzieciom lekarzy uczęszczającym do
klas I–III.
- Wspomniane przepisy krzywdzą
dzieci lekarzy, bo przewidują jedynie
pobyt w świetlicy bez zapewnienia
prawa do nauki, w sytuacji gdy pozostałe dzieci realizują program nauczania z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.
Jeśli natomiast lekarz będący rodzicem takiego dziecka chciałby zapewnić swojemu dziecku prawo do
nauki zdalnej w warunkach domowych, to nie gwarantuje się mu
prawa do zasiłku opiekuńczego wyjaśnia dalej w piśmie do MEN
prezes NRL. Zdaniem samorządu lekarskiego konieczna jest pilna
zmiana powyższych przepisów.
■ bea

edukacja
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W oczekiwaniu na powrót do szkoły…
Już miesiąc pracujemy zdalnie i dlatego chętnie wracamy do ważnego wydarzenia
z życia naszej szkoły, jaką jest cykliczna wystawa fotograficzna. Już od siedmiu lat co
roku uczniowie najstarszych klas prezentują najlepsze prace szerszej publiczności
w Galerii „Art-Foto” Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. W tym roku wernisaż naszych prac odbył się 9 października. Młodzież z klasy IVcT kierunku technik
fotografii i multimediów zaprezentowała zdjęcia o bardzo różnorodnej tematyce.
Uczestnicy zmierzyli się z takimi zagadnieniami jak „Bezsilność odbierająca nam
chęć…”, „Marzenia spełnione przestają być idealne”, „Konsekwencje korzystania z życia” czy też „Czasami, aby móc odróżnić dobro od zła istotne jest odwołanie do siebie,
swoich doświadczeń i postawienie się na czyimś miejscu”. Podejście do tematu, nadanie artystycznego wyrazu pracom, a także skłonienie odbiorców do zatrzymania, zastanowienia się i pomyślenia nad przedstawionymi interpretacjami zostało wysoko
ocenione przez organizatora wystawy jak i zaproszonych gości. W przyjaznej atmosferze młodzi twórcy chętnie dzielili się spostrzeżeniami i odpowiadali na pytania.

Bardzo miło wspominamy
również jesienny plener fotograficzny, w którym klasa IIcT
kierunku technik fotografii
i multimediów realizowała
prace z zakresu kompozycji.
Wspaniała pogoda oraz czarujące i malownicze miejsca
w Ogrodach Kapias były wymarzonym polem do pracy dla
młodych fotografów. Powstały ciekawe zdjęcia, które można obejrzeć w naszej galerii.
(www.zsprus.czest.pl)

W drodze powrotnej do Częstochowy uczestnicy pleneru odwiedzili leżący pośród przepięknego
parku Zamek w Pszczynie. W otoczeniu zabytku podziwiali urokliwe
miejsca widokowe, oryginalne skupiska drzew i krzewów, liczne rozlewiska i stawy z wysepkami,
łukowatymi mostkami oraz otwarte
łąki i samotne rozłożyste drzewostany. Pomimo krótkiego funkcjonowania szkoły w trybie
normalnym te miłe wspomnienia są
motorem do dalszej, wytężonej
pracy.
■ A. Przygoda

Częstochowa

Klub Młodego Programisty

Wsparcie dla uczniów z rodzin zastępczych Dołącz do warsztatów
maseczek, ponad 50 tys. rękawiczek
Liderem projektu jest Minister RoNiemal pół tysiąca uczniów
programowania online!
jednorazowych,
a
także
ponad
1,5
tys.
dziny
i Polityki Społecznej, a funkcję
umieszczonych w pieczy zastępczej otrzyma niezbędny sprzęt do
zdalnej nauki oraz środki ochrony
osobistej. To efekt udziału Częstochowy w ministerialnym projekcie, który w naszym mieście
jest realizowany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z zapotrzebowaniem, do
objętych pieczą zastępczą, częstochowskich uczniów, trafią m.in.: 162
komputery przenośne, 74 drukarki,
słuchawki, głośniki, telewizory, czy
projektory multimedialne. Dodatkowo zakupiono też niemal 24 tys.

litrów płynu do dezynfekcji. To jednak
nie wszystko. Placówki otrzymają też
wyposażenie służące organizacji
miejsc kwarantanny (m.in. meble, dozowniki na płyny dezynfekcyjne, czy
termometry bezdotykowe).
- Pandemia wpływa negatywnie na
wiele obszarów życia, w tym społecznego, zawodowego, czy edukację.
Jako samorząd staramy się przeciwdziałać powstającym trudnościom i
wspierać szczególnie tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Dlatego
tym chętniej przystąpiliśmy do realizacji tego projektu – podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

partnerów pełnią wojewodowie.
Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządowe. Łączna kwota środków
finansowych przeznaczonych na realizację projektu w Częstochowie to
ponad 712 tys. zł, z czego 84 proc. pochodzi z dofinansowania unijnego,
a pozostała część ze współfinansowania krajowego. Projekt „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID19” realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
■ Katarzyna Gwara

Chcesz nauczyć się podstaw programowania i przy tym dobrze się
bawić? Dołącz do Klubu Młodego
Programisty online! Bezpłatne
warsztaty odbywają się w dwóch
grupach wiekowych w każdy poniedziałek.

Jak dołączyć do zajęć?
Aby rozpocząć przygodę z programowaniem wystarczy komputer lub
telefon z dostępem do internetu.
Zajęcia odbywają się w każdy ponie-

działek w dwóch grupach wiekowych:
 Uczniowie klas 1-3, godz. 17.00
 Uczniowie klas 4-6, godz. 18.15
Wstęp do webinarów jest możliwy
za pośrednictwem kanału Klubu
Młodego Programisty na Facebooku: https://www.facebook.com/
KlubMlodegoProgramistyPl/live/
Nagrania ze wszystkich lekcji publikowane są w internecie, tak aby
każdy w dowolnej chwili mógł je odtworzyć. Obecny cykl warsztatów
potrwa do 7 grudnia.
■ Katarzyna Gwara
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wieści z gmin
Piękno Ziemi Częstochowskiej

Konkurs fotograficzny
rozstrzygnięty
Poznaliśmy laureatów tradycyjnego konkursu „Piękno Ziemi
Częstochowskiej”organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Tym razem
największe uznanie w oczach
komisji zdobyły zdjęcia Anny
Salamuchy.

Olsztyn

Umowa na budowę chodnika
podpisana
Umowa na budowę prawie 2 km
chodnika w Kusiętach została
podpisana. Prace zakończą się do
końca września przyszłego roku.

– Zabiegaliśmy o to razem z naszymi radnymi z Kusiąt oraz naszymi radnymi powiatowymi
i panią Sołtys Kusiąt od dwóch lat.
I to jest nasz wspólny sukces,
efektem którego będzie znaczna
poprawa bezpieczeństwa, przede
wszystkim dzieci idących do szkoły
– mówi Tomasz Kucharski, wójt
gminy Olsztyn.
Inicjatywa budowy chodnika wyszła z gminy Olsztyn, która samodzielnie zrealizowała pierwszy
etap budowy od strony remizy,
ale ponieważ jest to droga powiatowa, wnioskował o współpracę
do Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg. – Zarząd Powiatu
przychylił się do naszego wniosku

– dodaje wójt Tomasz Kucharski.
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą
budowy chodnika – firmą OLS Sp.
z o. o. z Lublińca, która zrealizuje
inwestycję za 1.666.000,01 zł najpóźniej do końca września 2021 r.
W ramach porozumienia zawartego między Gminą Olsztyn i Powiatem Częstochowskim koszty
inwestycji po połowie sfinansują
oba samorządy. Realizacja zadania przewiduje budowę prawie
2-kilometrowego odcinka chodnika o szerokości 2 m z odwodnieniem
oraz
wjazdów
indywidualnych na posesje. Nowy
chodnik będzie przedłużeniem
istniejącego – zbudowanego
przez gminę w 2018 r. od remizy
za szkołę podstawową w Kusiętach. Wkrótce zostanie przekazany plac budowy wykonawcy.
- Obecnie razem z radnymi po-

wiatowymi – Moniką Kosielak
i Danutą Tomzą – zabiegamy o kolejne prace na drogach powiatowych. Chodzi o remont dwóch
odcinków drogi w Kusiętach: od
remizy OSP do przejazdu PKP
oraz od końca zabudowy do drogi
w kierunku ul. Korfantego w Częstochowie oraz remont ul. Piaskowej w Zrębicach. Złożyliśmy
także wnioski o remont kapitalny
dróg na Zaborze oraz Bukowno
w kierunku Zagórza. Wnioskujemy też o wspólne sfinansowanie
projektu budowy trasy rowerowej
Olsztyn – Kusięta i chodnika/trasy
rowerowej od przejazdu PKP
w Kusiętach w kierunku szkoły –
wyjaśnia wójt Tomasz Kucharski.
Obecnie w gminie realizowane
jest interaktywne przejście dla
pieszych i przejazd dla rowerzystów wraz z prewencyjnym radarem przy ul. Kühna w Olsztynie.

Blachownia

Budżet przedłożony miejskiej radzie
Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska przedłożyła Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej
na przyszły rok. Określa on m.in.
łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków, kwotę planowanego deficytu lub nadwyżki,
łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów oraz limity
zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów.

Planuje się, że łączne dochody
gminy Blachownia będą wynosić
ponad 57,5 mln zł, a szacowane wydatki to 58,1 mln zł. Burmistrz planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie
2 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na pokrycie
deficytu budżetowego.
Największą kwotę wydatków
przewiduje się ponieść na utrzymanie szkół i przedszkoli. - Łącznie
wydamy na ten cel blisko 15 mln zł.
Ważną pozycją budżetową są pieniądze w kwocie ponad 6,2 mln zł
przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W tym
zakresie w budżecie gminy Blachownia kwota 140 tys zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie
do wymiany źródeł ogrzewania – informują przedstawiciele Urzędu

Miejskiego w Blachowni. Sektor
opieki społecznej i środki przeznaczone na pomoc najuboższym
mieszkańcom gminy to kwota
ponad 3,5 mln zł. Transport i łączność oraz gospodarka mieszkaniowa to obszary, na których
finansowanie przeznaczy się blisko
7,2 mln zł.
- Budżet na rok 2021 jest trudny
i wymagający. Z uwagi na pandemię
znacznie niższe są dochody gminy,
a co za tym idzie wydatki również
muszą być oszczędne. W zakresie
inwestycji nie brakuje jednak zadań
szczególnie ważnych dla mieszkanek i mieszkańców gminy Blachownia – zaznacza mówi burmistrz
Sylwia Szymańska. - W przyszłym
roku planuje się realizację szeregu
inwestycji drogowych m.in. ul. Mostowej, Piastów w Łojkach, Złotej,
Słonecznej, Wojska Polskiego, Kopalnianej. Rozpoczynamy również
od lat oczekiwaną inwestycję –
montaż oświetlenia przy ulicy Częstochowskiej, a także szereg
inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa tj. budowa
chodnika przy ul. Starowiejskiej – III
etap i budowa chodnika przy ul. Piastów – I etap. Ważnym zadaniem
w roku 2021 będzie termomodernizacja bloków mieszkalnych w sołectwie Łojki – wylicza Sylwia

Szymańska. Na ten ostatni cel gmina
Blachownia złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na
kwotę blisko 1 mln zł. - Termomodernizacje planuje się wykonać również w budynku Biblioteki Miejskiej,
w której ponadto zostanie wymienione ogrzewanie. Modernizację
ogrzewania zaplanowano także
w MDK. Priorytetem inwestycyjnym w 2021 roku będzie budowa
kanalizacji. Z pewnością zadanie to
rozpocznie się w Cisiu, a jeżeli uda
się pozyskać środki, na które gmina
złożyła wniosek do Prezesa Rady
Ministrów, kanalizacja będzie budowana także w Łojkach i Ostrowach.
Konsekwentnie realizowane będą
zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wskazane przez
mieszkańców najważniejsze inwestycje na terenach sołeckich
w kwocie blisko pół miliona złotych.
Staramy się aby rozwój gminy Blachownia był zrównoważony i realizowany w sposób uporządkowany
i rozsądny, czego dowodem jest
przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej. Pragnę
również podkreślić, że pomimo
trudnej sytuacji związanej z pandemią stawki podatku w 2021 roku
pozostaną bez zmian – podsumowuje Sylwia Szymańska.

Jury oceniło ponad 300 zdjęć
nadesłanych XI edycję konkursu.
Wśród laureatów znaleźli się:
I. Anna Salamucha
z Częstochowy,
nagroda – 2 000 zł
II. Stanisław Joński z Borowna,
nagroda – 1 200 zł
III. Przemysław Dubiński
z Częstochowy,
nagroda – 600 zł
W tegorocznej edycji komisja postanowiła przyznać również 3 wy-

różnienia, które otrzymali:
 Dariusz Zając z Częstochowy, nagroda – 400 zł
 Rafał Jóźwik z Kolonii
Klepaczki, nagroda – 400 zł
 Tomasz Sieniawski
z Częstochowy,
nagroda – 400 zł
Prace oceniała komisja w składzie: Sławomir Jodłowski - art. fotografik, główny instruktor ds.
fotografii i filmu w Regionalnym
Ośrodku Kultury w Częstochowie
i Altea Leszczyńska - art. plastyk
i fotograf, absolwentka Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Wydziału Wokalno-Aktorskiego Krakowskiej
Szkoły Teatralno-Filmowej, członkini brytyjskiego The Royal Photographic Society, amerykańskiego
Society of Photographic Education.

Ekologia

Instalacje fotowoltaiczne
w Lelowie

Dziesięć budynków użyteczności
publicznej w Lelowie zostało wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Inwestycja pochłonęła
1,1 mln. zł.

Projekt dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Unia dała
na ten cel ponad 870 tys. zł.

W instalacje fotowoltaiczne
wyposażono:
1. Wiejski Dom Kultury
i Sportu w Turzynie;
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie:
Szkoła Podstawowa Lelów,
Hala Sportowa Lelów,
Gimnazjum Lelów;

3. Oczyszczalnię ścieków
Lelów;
4. Gminny Ośrodek Kultury
w Lelowie;
5. Bibliotekę Publiczną
w Lelowie;
6. Hydrofornię Lelów;
7. Świetlicę Wiejską
w Staromieściu;
8. Świetlicę Wiejską
w Lgocie Błotnej;
9. Hydrofornię Mełchów;
10. Urząd Gminy Lelów.

Łączna moc wszystkich instalacji
fotowoltaicznych wyniesie blisko
200 kWp, natomiast pomp ciepła
55 kW.

Blachownia

Rozpoczął się remont
ulicy Sienkiewicza
Rozpoczęły się prace przy odbudowie jezdni, pobocza i chodnika ul. Sienkiewicza w Blachowni na odcinku od ul. Częstochowskiej do DPS-u. Mieszkańców czekają utrudnienia - ulica jest czasowo zamknięta.

Ul. Sienkiewicza to droga powiatowa nr 1046S. Rada Miejska
w Blachowni zgodziła się, by gmina
Blachownia udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu w postaci dotacji celowej na
modernizację wspomnianego fragmentu. Gmina Blachownia ze swojego budżetu wyda na ten cel nieco
ponad 378 tys. zł, czyli połowę sza-

cowanych kosztów inwestycji.
- Zdecydowaliśmy się pomóc finansowo Powiatowi Częstochowskiemu w tym przedsięwzięciu,
ponieważ od dawna mieszkańcy
gminy Blachownia sygnalizowali
potrzebę wyremontowania tego
odcinka – tłumaczy burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska. Modernizacja ma zakończyć się 30
listopada.
Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Małe przetwórstwo i RHD

Małe przetwórstwo i RHD
- złóż wniosek
26 października 2020 r. ruszył
nabór wniosków w ramach
„Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój”,
czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Zdjęcia: pixabay.com

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać
osobiście, drogą elektroniczną lub
rejestrowaną przesyłką pocztową.
Na złożenie dokumentów rolnicy
mają czas do 24 listopada 2020 r.
Oferta pomocy, finansowana jest
z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.
Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników,
którzy zdecydują się na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
przetwarzania produktów rolnych.
Rejestracja działalności musi nastąpić
przed złożeniem wniosku o płatność.
Ta grupa wnioskodawców może
ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.
Druga grupa obejmuje rolników
lub ich małżonków prowadzących
lub podejmujących prowadzenie
działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku
nie jest wymagane prowadzenie

działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.
Pomoc na „małe przetwórstwo
i RHD” przyznawana jest w formie
refundacji do 50 proc. kosztów
kwalifikowanych poniesionych na
realizację inwestycji służących:
przetwórstwu m.in. mleka, mięsa,
owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów
rolnych na cele energetyczne czy
zamrażaniu lub przechowywaniu
produktów rolnych.
Katalog inwestycji, na które można
otrzymać wsparcie, obejmuje m.in.
budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności
przetwórczej; zakup oraz instalację
maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury
pomiarowej i kontrolnej; inwestycje
związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących
przygotowaniu posiłków (np.
kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych
oraz zakup maszyn czy urządzeń
służących ochronie środowiska.

Więcej informacji:
www.arimr.gov.pl,
oraz pod numerem
bezpłatnej infolinii
- tel. 800-38-00-84.
Do 24 listopada 2020 r. można
składać wnioski w ramach
„Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój”,
czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać
osobiście, drogą elektroniczną lub
rejestrowaną przesyłką pocztową.
Na złożenie dokumentów rolnicy
mają czas do 24 listopada 2020 r.
Oferta pomocy, finansowana jest
z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.
Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników,
którzy zdecydują się na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
przetwarzania produktów rolnych.
Rejestracja działalności musi nastąpić
przed złożeniem wniosku o płatność.
Ta grupa wnioskodawców może
ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.
Druga grupa obejmuje rolników
lub ich małżonków prowadzących
lub podejmujących prowadzenie
działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku

nie jest wymagane prowadzenie
działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.
Pomoc na „małe przetwórstwo
i RHD” przyznawana jest w formie
refundacji do 50 proc. kosztów
kwalifikowanych poniesionych na
realizację inwestycji służących:
przetwórstwu m.in. mleka, mięsa,
owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów
rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.
Katalog inwestycji, na które można
otrzymać wsparcie, obejmuje m.in.
budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania
i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń
pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących
do przechowywania produktów
żywnościowych oraz zakup maszyn
czy urządzeń służących ochronie
środowiska.

Więcej informacji:
www.arimr.gov.pl,
oraz pod numerem
bezpłatnej infolinii
- tel. 800-38-00-84.
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prawo

Kiedy chorobę należy
zaliczyć do jednego
okresu zasiłkowego?
Do napisania tego artykułu
zainspirowała mnie sytuacja
z mojego życia, a mianowicie
ZUS odmówił mi przyznania
zasiłku chorobowego za jeden
miesiąc twierdząc, iż wyczerpałam już okres zasiłkowy
wynoszący 182 dni.
W uzasadnieniu ZUS napisał, iż
moje niezdolności do pracy zostały zaliczone do jednego okresu
zasiłkowego, ponieważ przerwa
między nimi nie przekroczyła 60
dni.
Zanim przejdę do prawniczego
omówienia tej kwestii, chciałabym
wskazać, iż decyzja ZUSu była dla
mnie zaskoczeniem, gdyż niezdolności do pracy, na które wskazywał
ZUS
NIE
BYŁY
SPOWODOWANE TĄ SAMĄ
CHOROBĄ, a w takiej sytuacji
okres zasiłkowy powinien być liczony od nowa bez względu na
to, że przerwa między niezdolnościami do pracy nie przekroczyła
60 dni.
Co do zasady do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy
nieprzerwanej niezdolności do
pracy, bez względu na rodzaj choroby. Dopiero wówczas, gdy
między poszczególnymi okresami
niezdolności do pracy występują
przerwy, w których ubezpieczony
był zdolny do pracy, wliczanie poprzedniego okresu tej niezdol-

ności zależy od rodzaju choroby.
– tak orzekł Sąd Najwyższy
w swoim wyroku z dnia 11
kwietnia 2018 r. (III BU 2/17).

Ile może trwać okres zasiłkowy?
Zgodnie z art. 8 ustawy z 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa),
okres zasiłkowy nie może trwać
dłużej niż 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje
w trakcie ciąży - nie dłużej niż
przez 270 dni.
Według art. 9 ust. 1 i 2 ustawy
zasiłkowej, do okresu zasiłkowego wlicza się:
• wszystkie okresy nieprzerwanej
niezdolności do pracy, a także
• okresy poprzedniej niezdolności
do pracy, spowodowanej tą
samą chorobą, jeśli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej
a powstaniem nowej niezdolności do pracy nie przekraczała
60 dni.
Możemy mieć do czynienia z następującymi sytuacjami:
1. Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie choroby jeżeli nie ma przerwy
między nimi.
2. Do jednego okresu zasiłkowego należy wliczyć również
okresy poprzedniej niezdol-

Praktyczny przewodnik po dziedziczeniu ustawowym

Kto po kim dziedziczy?
Kodeks cywilny dopuszcza
dwa sposoby dziedziczenia
po zmarłym – z testamentu
i z ustawy.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat zasad
dziedziczenia ustawowego, wyjaśniając, kto i kiedy dziedziczy po
zmarłym.

Kiedy następuje moment dziedziczenia spadku?
Spadkobierca nabywa spadek
z chwilą otwarcia spadku, a ta
chwila następuje w momencie
śmierci spadkodawcy. W tym momencie osoby, które dziedziczą po
zmarłym jako spadkobiercy ustawowi lub uprawnieni do spadku na
podstawie sporządzonego testamentu, stają się właścicielami majątku spadkowego.

Kto może dziedziczyć?
Zasadą jest, że po zmarłym dziedziczyć mogą osoby fizyczne, które
żyją w momencie otwarcia spadku.
W prawie cywilnym istnieje jednak
jeden wyjątek od tej zasady, gdyż
dziecko, które jest już poczęte

w chwili śmierci spadkodawcy,
może dziedziczyć po nim pod warunkiem, że urodzi się żywe.
W polskim prawie cywilnym istnieje również zasada, iż dziedziczyć
nie może spadkobierca ustawowy,
który został uznany za niegodnego
dziedziczenia, czyli potocznie
zwany wydziedziczonym (osobę
taką traktuje się tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku).
Spadkobierca może być uznany za
niegodnego, jeżeli:
1. dopuścił się umyślnie ciężkiego
przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
2. podstępem lub groźbą nakłonił
spadkodawcę do sporządzenia
lub odwołania testamentu albo
w taki sam sposób przeszkodził
mu w dokonaniu jednej z tych
czynności;
3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił
lub przerobił jego testament albo
świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.
Co bardzo ważne, spadkobierca
nie może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia, jeśli spadkodawca przed śmiercią mu
przebaczył.

Agnieszka Rusek
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

ności do pracy, spowodowanej
tą samą chorobą, jeśli przerwa
pomiędzy ustaniem poprzedniej
a powstaniem nowej niezdolności do pracy nie przekraczała
60 dni.
3. Okresy zasiłkowe należy obliczać na nowo jeśli pracownik
nie choruje „ciągiem” a choroby,
na które wystawiane są zwolnienia różnią się od siebie –
nawet jeśli przerwa pomiędzy
ustaniem poprzedniej a powstaniem nowej niezdolności do
pracy nie przekroczyła 60 dni.
Do okresu zasiłkowego należy
zatem wliczać wszystkie okresy
nieprzerwanej niezdolności do
pracy, niezależnie od przyczyn jej
powstania (art. 9 ust. 1 ustawy za-

W tym miejscu należy zaznaczyć,
że do skutecznego wydziedziczenia
konieczne jest wskazanie tego w testamencie sporządzonym przez
spadkodawcę, w którym przyczyna
wydziedziczenia powinna zostać
dokładnie opisana. Do skutecznego
wydziedziczenia nie jest wystarczające zacytowanie treści jednego
z ww. punktów lub posłużenie się
innymi ogólnymi sformułowaniami.

W jakiej kolejności dziedziczy się
z ustawy?
W pierwszej kolejności powołane
są z ustawy do spadku tylko dzieci
spadkodawcy oraz jego małżonek
i dziedziczą oni w częściach równych, przy czym część spadku przypadająca małżonkowi nie może być
niż ¼ całości spadku. Przykładowo:
jeśli zmarły pozostawił małżonkę
oraz dwójkę dzieci, to każde z nich
otrzyma 1/3 spadku, ale jeśli poza
małżonkiem dziedziczy np. czworo
dzieci, to małżonek otrzyma ¼
spadku, a każde z dzieci po 3/16).
Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku to udział,
który by mu przypadał, przypadnie
jego dzieciom (wnukom spadkodawcy) w częściach równych.
Ważna uwaga: nie ma znaczenia,
czy dzieci zmarłego są dziećmi tzw.
małżeńskimi czy pozamałżeńskimi.
Jeśli spadkodawca nie pozostawił
po sobie dzieci, to do spadku zostaną powołani jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego
z rodziców, które dziedziczy

Rafał Rusek
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak
aplikant radcowski w Kancelarii Rusek i Partnerzy

siłkowej). Oznacza to, że do jednego okresu zasiłkowego należy
wliczyć – w przypadku nieprzerwanej niezdolności do pracy –
wszystkie okresy wynikające ze
zwolnień lekarskich przedłożonych z tytułu zarówno tej samej
choroby, jak i różnych chorób.
Do jednego okresu zasiłkowego
należy wliczyć niezdolności spowodowane tą samą chorobą, jeśli
przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej
niezdolności nie przekraczała 60
dni (art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej).
W przypadku gdy niezdolność do
pracy jest spowodowana różnymi
chorobami, wystąpienie choćby
jednodniowej przerwy powoduje,
że okres zasiłkowy należy liczyć od
początku.

Nowy okres zasiłkowy

w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi 1/4 całości spadku,
co oznacza, że w takiej sytuacji małżonek otrzyma połowę spadku.
Rodzice spadkodawcy będą dziedziczyć cały spadek w częściach
równych, jeśli spadkodawca nie
miał małżonka i dzieci.
Rodzeństwo spadkodawcy zostanie powołane do dziedziczenia,
jeśli jedno z rodziców spadkodawcy
nie dożyło otwarcia spadku (dziedziczą oni wówczas w częściach
równych). Jeśli zaś którekolwiek
z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając po sobie dzieci, to dzieci te
odziedziczą udział swojego rodzica.
Niezależnie od tego, w zbiegu
z kim dziedziczy małżonek spadkodawcy (rodzicami, rodzeństwem
czy dziećmi rodzeństwa), jego
udział w spadku będzie zawsze wynosił połowę spadku. Natomiast
jeśli spadkodawca nie miał (lub
w chwili otwarcia spadku nie żyli)
dzieci, rodziców, rodzeństwa lub
dzieci rodzeństwa, to cały spadek
przypadnie jego małżonkowi.
Jeśli spadkodawca nie miał (lub
w chwili otwarcia spadku nie żyli)
małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa lub dzieci rodzeństwa to cały
spadek przypadnie dziadkom spadkodawcy (dziedziczą oni w częściach równych). Jeśli któreś
z dziadków spadkodawcy ]nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał,
przypada jego dzieciom.

Od 27 czerwca 2009 r. obowiązuje dodatkowy przepis w kodeksie
cywilnym, z którego wynika, że jeśli
brak jest małżonka spadkodawcy
i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, to do dziedziczenia
powołane zostaną dzieci małżonka
spadkodawcy (tzw. pasierbowie);
w takiej sytuacji dodatkowo konieczne jest jednak, aby w chwili
śmierci spadkodawcy nie żył również żaden z rodziców pasierba.
W braku małżonka spadkodawcy,
jego krewnych i dzieci małżonka
spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy jako
spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli
ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy nie da się ustalić
w Polsce albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek
przypada Skarbowi Państwa jako
spadkobiercy ustawowemu.
Co bardzo ważne, jeśli przed
śmiercią spadkodawcy pozostawał
on w separacji ze swoim małżonkiem, to małżonek ten nie zostanie
powołany
do
dziedziczenia
z ustawy. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce jeśli spadkodawca wystąpił o orzeczenie
rozwodu lub separacji z winy drugiego małżonka (żądanie to musi
być uzasadnione) – małżonek taki
jest wtedy wyłączony od dziedziczenia.

Aby zatem ubezpieczonemu mógł
być liczony nowy okres zasiłkowy, nie
wystarczy:
• zmiana przyczyny niezdolności do
pracy - gdy nie ma choćby jednodniowej przerwy między tymi niezdolnościami, czy też
• przerwa w niezdolności do pracy gdy przerwa ta nie przekracza 60
dni, a niezdolność do pracy spowodowana jest tą samą chorobą
co poprzednia.
Warto pamiętać, iż nawet zmiana
płatnika składek nie jest podstawą
do ustalania nowego okresu zasiłkowego, jeśli zachodzą okoliczności
uzasadniające zliczenie okresów
niezdolności do pracy do jednego
okresu zasiłkowego.
■ Agnieszka Rusek

■ Rafal Rusek

budownictwo
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Współpraca samorządów i inwestorów

Częstochowa

Lokal za grunt
Inwestorzy będą mogli otrzymać
grunt od gminy lub pochodzących
z Krajowego Zasobu Nieruchomości
w zamian za wybudowanie mieszkań
na wynajem bądź lokali dla mieszkańców – takie będą efekty ustawy,
której projekt, przygotowany przez
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, przyjął rząd. Rozwiązanie to
ma opierać się na współpracy między samorządami a inwestorami.

Lokal za grunt
Według danych GUS w 2019 r. w zasobie gmin znajdowało się prawie 30
tys. ha gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe, z czego ok. 45,3% powierzchni była uzbrojona. W przypadku budownictwa rynkowego
jednym z najważniejszych czynników
ograniczających dalszy wzrost podaży
rynkowej jest dostępność gruntów
budowlanych. MRPiT proponuje
model wymiany korzyści między
gminą a inwestorem – z zachowaniem
zasady konkurencyjności.
Gminy mogą przeznaczać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne już
obecnie, na podstawie ogólnych zasad
gospodarowania gruntami gminnymi.
W praktyce jednak możliwości te nie
są w pełni wykorzystywane. Projektowana ustawa ma zachęcić samorządy
lokalne do szerszego wykorzystywania instrumentów wsparcia budownictwa
mieszkaniowego,
z wykorzystaniem zasobu nieruchomości gminnych.

Ruszył
remont

Proponowany model współpracy
między gminą a inwestorem:
• Inwestor (nabywca nieruchomości
od gminy) budowałby budynek (ew.
remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywałby
część mieszkań samorządowi gminnemu.
• Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie (jako
mieszkania komunalne) lub wnieść
je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego)
lub państwowych.
• W ten sposób, bez samodzielnego
prowadzenia czasochłonnego procesu inwestycyjnego, gmina uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy, który
mogłaby przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty lokalnej.

Elastyczny model
Projektowana ustawa dopuszcza
również inne formy inwestowania, np.
uzyskiwanie przez gminy mieszkań
położonych w innych lokalizacjach lub
uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).
Nieruchomości oferowane przez
gminę muszą być położone na obszarze objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy.
Zapisy projektowanej ustawy wprowadzą dodatkowo zachęty do inwe-
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MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA
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stowania na terenach poddawanych
rewitalizacji oraz zachęcą do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych.

Więcej beneficjentów w „Mieszkaniu na start”
Najemcy mieszkań uzyskanych
przez gminę w rozliczeniu „lokal za
grunt” będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”.
Dopłaty mają na celu polepszenie
warunków mieszkaniowych osób
średniozamożnych (uzyskujących
średnie dochody) i są dużym wsparciem dla wielu rodzin.

Grant na infrastrukturę
Gmina, która zaangażuje się w prowadzenie polityki mieszkaniowej
poprzez:
• tworzenie mieszkań komunalnych;
• tworzenie mieszkań w formule TBS;
• współpracę z inwestorami na zasadach lokal za grunt;
• inwestycję mieszkaniową, z którą
związane są dopłaty do czynszów
MnS
będzie mogła uzyskać grant na infra-

strukturę (droga, żłobek, przedszkole itd.) w wysokości 10% tego
przedsięwzięcia infrastrukturalnego, przy czym nie wyższy niż
wkład w tej gminy (pieniężny albo
równowartość wnoszonego gruntu)
w inwestycję mieszkaniową.

Przykład
Gmina decyduje się skorzystać z rozwiązania lokal za grunt. Wystawia
w tym trybie na sprzedaż działkę
o wartości 1 mln zł. Jeśli dojdzie do
podpisania umowy, będzie mogła
uzyskać grant na pokrycie 10%
kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego inwestycji realizowanej przez nabywcę
nieruchomości.
Grant na infrastrukturę będzie
można łączyć z innymi środkami, np.
pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Intencja jest taka, żeby
z jednej strony gmina, która zaangażuje się w prowadzenie polityki mieszkaniowej, była wyżej punktowana
przy ubieganiu się o już dostępne
środki z programów rządowych i unijnych, a z drugiej dostawała dodatkowy
grant z Funduszu Dopłat.

Rozpoczął się remont Miejskiego Przedszkola nr 38. Budynek
przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 zostanie przebudowany i rozbudowany.

Inwestycja obejmuje m.in. rozbiórkę części ścian i powiększenie
otworów wraz z wykonaniem
nadproży na łączeniu nowej
i starej części przedszkola oraz
rozbiórkę wejścia głównego. Po
rozbudowie powstaną dwie kondygnacje (bez piwnic), zwiększy
się więc powierzchnia użytkowa
placówki. W rozbudowanej części
powstanie szyb z windą wewnętrzną dla niepełnosprawnych.
Inwestycja zakłada też termomodernizację całego budynku
wraz z wymianą części stolarki
okiennej i drzwiowej. Dodatkowo
wyremontowana zostanie wentylacja mechaniczna kuchni z zapleczem i wymieniona podsufitka
okapu istniejącego dachu.
Inwestycja pochłonie 2,9 mln zł.
Zostanie zrealizowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniesie 1,2 mln.
Opracowanie: Katarzyna Gwara
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PKP

Uwaga

Sprawdź bezpłatnie
ustawienie świateł
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” częstochowscy kierowcy będą mogli ponownie bezpłatnie sprawdzić prawidłowość ustawienia świateł w swoich samochodach.

Wpływ na bezpieczeństwo na
drodze zależy w dużej mierze od samych kierowców. Od umiejętności
oraz doświadczenia osoby, która zasiądzie za kierownicą oraz od jej
stanu psychofizycznego. Jednak na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym
duży wpływ ma także stan techniczny pojazdów. Niewielu kierowców pamięta o tym, że światła

powinny być ustawione pod odpowiednim kątem. W okresie jesienno-zimowym często przez złe
ustawienie świateł można spowodować oślepienie innych uczestników ruchu albo zbyt późno
dostrzec pieszego lub przeszkodę
na drodze.
W ramach ogólnopolskiej akcji
„Twoje światła- Nasze bezpieczeństwo”częstochowscy kierowcy 21 listopada będą mogli zrobić darmowy
przegląd prawidłowego ustawienia
świateł samochodów. Diagności
będą czekać na Stacji Kontroli Pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dzielnicy „Parkitka” przy ulicy Sikorskiego 82/94.
■ KG

Bezpieczniej na przejazdach
kolejowych
Na 53 przejazdach w województwie śląskim w bieżącym roku PKP Polskie Linie
Kolejowe zwiększyły poziom
bezpieczeństwa. Rogatki, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, nowa nawierzchnia
skrzyżowań powstały dzięki
modernizacji linii kolejowych
i tzw. programowi przejazdowemu. Do końca roku prace
obejmą jeszcze 8 przejazdów. Zadania współfinansowane są m.in. ze środków
unijnych.
Zwiększenie bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu drogi i toru, a także
ograniczenie zmian w kursowaniu
pociągów, to efekt modernizacji
linii kolejowych w województwie
śląskim, m.in. Częstochowa – Zawiercie oraz Chybie – Skoczów.
Na rewitalizowanej linii Chybie –
Skoczów w tym roku 6 przejazdów
zyskało dodatkowe zabezpieczenia. W sygnalizację świetlną
i dźwiękową zostały wyposażone
przejazdy w Zaborzu, dwa skrzy-

żowania w Mnichu i dwa
w Pierśćcu, a przejazd w Cieszynie
przy ul. Frysztackiej zyskał dodatkowo rogatki. Na linii Częstochowa – Zawiercie na przejazdach
w Poraju, Zawodziu i Osinach,
obok sygnalizacji świetlnej, zamontowano rogatki. Do końca
roku zapory będą także w Imielinie przy ul. Drzymały.
W tym roku również na modernizowanym odcinku linii Częstochowa – Zawiercie na 9
przejazdach kolejowo-drogowych
przewidziano nowe urządzenia.
Już 4 przejazdy kolejowo - drogowe (m.in. w Poraju i Korwinowie) mają nowe urządzenia, a na
pozostałych 5 (m.in. w Żarkach
Letnisko i Masłońskim Natalin)
urządzenia zostaną wymienione
do końca roku.
Wzrósł poziom zabezpieczeń na
przejazdach w Starym Cykarzewie
na linii kolejowej Częstochowa
(Wyczerpy) – Chorzew Siemkowice, w Glinicy na linii Lubliniec –
Kluczbork,
w
Lublińcu,
w Katowicach na linii Katowice Ligota – Tychy oraz w Pierśćcu przy
ul. Skoczowskiej. Do końca roku
urządzenia zostaną wymienione
także w Chybiu (ul. Bielska) i Skoczowie (ul. Ks. Mocko).
Na blisko 50 przejazdach kierowcy sprawniej mogą przejechać
przez tory dzięki wymianie na-

wierzchni dróg. Tak jest m.in. w:
Bierawie (na linii Kędzierzyn
Koźle – Chałupki), Radzionkowie
(na linii 145 Chorzów Stary – Radzionków) i Cieszynie (ul. Brodzińskiego). W Lisowie na linii Kielce
– Fosowskie dla pieszych i rowerzystów wydzielono ścieżki, a kierowcy korzystają z nowej jezdni.

Ogólnopolski projekt zwiększa
poziom bezpieczeństwa
na przejazdach
Z programu przejazdowego w woj.
śląskim w tym roku zmodernizowano 3 skrzyżowania – jedno w Cieszynie oraz dwa w Lublińcu.
Zamontowane są dodatkowe zabezpieczenia i oświetlenie, a wprowadzony na przejazdach monitoring
pozwala śledzić sytuację w ruchu
kolejowym i drogowym. Ogólnopolski program przejazdowy
„Poprawa
bezpieczeństwa
na skrzyżowaniach linii kolejowych
z drogami – etap I – część przejazdowa” obejmuje ponad 180 przejazdów w całej Polsce, w tym
9 w woj. śląskim. Projekt za ok.
250 mln zł, ma prawie 194 mln zł dofinansowania z unijnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 20 listopada 2020 r.
NISSAN QASHQAI
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4,
kraj., I - wł., gwarancja
69.900 zł
VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
F-VAT
63.900 zł
MAZDA 3
1.6 E, rok prod. 2010

23.900 zł
TOYOTA YARIS
1.0 E, kraj.,rok prod. 20142016, gwarancja, I-wł., F-VAT
31-900 - 33.900 zł

TOYOTA AVENSIS
2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,
I - wł. F-VAT, serwisowany
61.900 zł
FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
37.900 zł
FORD FIESTA
1.25 E, rok prod. 2016

29.900 zł
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2007

16.900 zł

 9.500 zł

n AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.
n AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj.,
serwisowany,
n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
n BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy
n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

15.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,
n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja

 27.900 zł

7.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

 19.900 zł

49.500 zł

n SEAT CORDOBA 1999r, 1.6 E



n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

 44.900 zł

189.000 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki

98.900 zł

27.900 zł

n PEUGEOT 301 1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł.

1.900zł

 76.000 zł - 99.000 zł

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

45.000 zł

n BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT
n CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002

248.800 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

20.900 zł

1.800 zł

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

 7.900 zł

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

 21.900 zł

n VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja

 59.900 zł

2.900 zł

n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.
n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

12.000 zł

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

2.700 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-VAT
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

 28.900 zł

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

 21.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 16.900 zł

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

n MERCEDES GLC 220 2.2 Diesel 2019, krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
n MERCEDES GLC COUPE 2.0 benzyna, krajowy, serwisowany,
I-wł. F-VAT

166.600 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy

 12.800 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

 19.900 zł

158.900 zł
7.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009

 17.900 zł
 36.000 zł netto
 56.900 zł
58.900 zł
 6.900 zł
19.900zł

n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010

 17.900 zł

n VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

 42.000zł

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

 46.900 zł

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

6.900 zł

wywiad
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POMÓŻ młodym sportowcom!
O działalności Stowarzyszenia
Sportowa Częstochowa, planach i celach jego działaczy,
a także zadaniu, które zostało
przez nich zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego, rozmawiamy z prezesem organizacji
- Dawidem Wytrzymałym.
Sportowa Częstochowa to nazwa
waszej organizacji, która z pewnością dla mieszkańców naszego
miasta brzmi już znajomo. Funkcjonujecie bowiem już kilka lat.
Jak to wszystko się zaczęło?

Pomysł założenia Stowarzyszenia pojawił się w roku 2012. Wywodząc się ze
środowisk związanych ze sportem zawodowym i amatorskim, chcieliśmy móc
organizować wydarzenia, które na stałe
wpiszą się w harmonogram imprez organizowanych w naszym mieście, dając
wiele radości mieszkańcom - bez względu na ich wiek, płeć, poziom zaawansowania czy dziedzinę sportu, jaka ich interesuje. Z każdym miesiącem ten pomysł coraz mocniej kiełkował w naszych
głowach i nie zostało nam nic innego,
niż podjąć próbę i zrealizować swoje
plany. 28 grudnia, po kilku miesiącach
przygotowań zorganizowaliśmy zebranie założycielskie i czekaliśmy na wpis
do KRS, co nastąpiło w kwietniu następnego roku. Pierwszym naszym projektem była organizacja szeregu turniejów
dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym z kilku dyscyplin sportowych. Od
tamtego czasu minęło już kilka lat, a nasze zestawienie przeprowadzonych projektów poszerzyło się o kilkadziesiąt wydarzeń i oczywiście mimo obecnie niesprzyjających warunków wierzymy, że
niebawem nadal będziemy mogli w pełni realizować kolejne pomysły, bo przecież po to powstaliśmy!
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Specjalizujecie się w szkoleniu
dzieci w dziedzinie piłki nożnej.
Z roku na rok działacie coraz prężniej. Co osiągnęliście na przestrzeni ostatnich lat i na jakim etapie
jesteście teraz?

Jesteśmy bardzo młodym klubem, sekcje
oficjalnie założyliśmy w roku 2014, natomiast pierwszy raz w rozgrywkach wzięliśmy udział w roku następnym. Aż do
lipca 2016 nie posiadaliśmy własnego
boiska, ponieważ to, z którego obecnie
korzystamy dopiero powstawało. Był to
dla nas bardzo trudny czas i tutaj należą
się ogromne podziękowania dla kadry
trenerów, rodziców, dzieci, sponsorów
którzy nam zaufali i mimo niedogodnych warunków zdecydowali się na
współpracę z nami. Boisko powstało
dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i zdobyciu odpowiedniej ilości głosów
w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Powstanie boiska nie załatwiło wszystkich naszych
trosk, nadal nie posiadaliśmy szatni,
oświetlenia i zaplecza szatniowego, co
przy wzrastającej ilości dzieci uczęszczających na treningi okazało się być kolejnymi, pilnymi dla nas potrzebami. Przełomowy okazał się dla nas rok obecny,
kiedy to zakupiliśmy i wyremontowaliśmy pawilon służący za szatnie, udało
się oświetlić w pełni nasze boisko,
w ostatnich miesiącach możemy korzystać też z nowopowstałego boiska, które
było nam bardzo potrzebne. Mimo ciężkich czasów możemy liczyć na wsparcie
lokalnych firm i naszych rodziców, którzy
mocno angażują się w pomoc. Przed nami kolejne plany. Obecnie myślimy nad
nawodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem nowego boiska, na wiosnę planujemy montaż trybun, kolejne nabory
dla dzieci i młodzieży, a także cykliczne
wzbogacanie infrastruktury naszego
obiektu. Chcemy zapewnić jak najlepsze
warunki rozwoju dla wszystkich, którzy
marzą o karierze sportowej. Obecnie
w naszych kadrach trenuje około 140
młodych piłkarzy i piłkarek, a zajęcia treningowe, ukierunkowane na piłkę nożna

są uzupełniane zajęciami z języka angielskiego i treningami sztuk walki.
Pandemia namieszała we wszystkich dziedzinach życia – również
w sporcie. Co się zmieniło w waszym w przypadku?

W naszym przypadku, podobnie jak
w innych klubach musieliśmy na kilka
miesięcy zawiesić organizację treningów, co było dla nas ogromnym ciosem.
Nie mieliśmy pojęcia, ile to może potrwać i ilu naszych zawodników zdecyduje się na powrót, gdy to będzie już
możliwe. Teraz już wiemy, że do treningów powróciło około 90% ówczesnych
trenujących. Do tego doszły nowe nabory, dla najmłodszych, które pokazały, że
sport i aktywność fizyczna są potrzebne
i ludzie jej bardzo potrzebują – tak do-

brego naboru nie mieliśmy od czasu powstania.
Niestety nie możemy wspólnie z rodzicami – najlepszymi kibicami emocjonować się rywalizacją z tytułu obostrzeń.
Nie organizujemy też - jak co roku - turniejów halowych, co mamy nadzieję,
szybko się zmieni i ponownie będziemy
mogli wspólnie dopingować małych
sportowców i wspólnie z nimi przeżywać boiskowego emocje. Kolejna sprawa to ograniczone wsparcia sponsorów,
którzy zawsze dokładali cegiełkę do naszej działalności. Każdy liczy swoje finanse i wsparcie dla sportu młodzieżowego schodzi na drugi plan. Cieszymy
się, że mimo to znajdują się ludzie i organizacje, które mimo wszystko starają
się nas wesprzeć. Bardzo to doceniamy
i mamy nadzieję, że naszą pracą będziemy mogli się im odwdzięczyć.
Wiemy, że w pierwszej edycji częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego wasze zadanie dotyczące
renowacji boiska, budowy placu
rekreacji oraz placu zabaw przy ul.
Lourdyjskiej zostało zakwalifikowane do realizacji. W tym roku
również zgłosiliście swoje zadanie,
jednak dotyczy ono budowy zaplecza szatniowego dla młodych sportowców. Jak ważna jest dla was ta
inwestycja?

Pierwsza edycja była dla nas bardzo
udana i gdyby nie ona, nie wiem w jakim
miejscu dziś byśmy się znajdowali. Na
szczęście wszystko poszło po naszej myśli i teraz możemy skupić się na kolejnych celach. W Budżecie Obywatelskim
startujemy co roku, jednak konkurencja
z roku na rok jest coraz mocniejsza. Każdy stara się wywalczyć coś dla sprawy,
którą reprezentuje. Co roku trochę nam
brakuje do wygranej, jednak nie poddajemy się i w obecnej edycji podejmujemy rękawice. Jesteśmy bardzo zmotywowani, żeby to głosowanie było dla nas
tak udane jak za pierwszym razem. Staramy się o Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców, jak wspominałem
wcześniej - mamy już pawilon, który służy za szatnie, jednak nie spełnia on warunków, jakie powinien. Skorzystać z niego może maksymalnie kilkanaście osób,
co przy liczbie 140 trenujących jest niestety niewystarczające. Marzy nam się,
aby dzieci mogły spokojnie się przebrać
w odpowiednich warunkach przed tre-

ningiem, po treningu, czy również przed
i po meczach. Szatnia w sferze sportu, jakim jest piłka nożna, to miejsce „magiczne”. Od dawna mówi się o atmosferze
szatni, gdzie zawodnicy mogą porozmawiać, przygotować się do jednostki treningowej czy meczu. Do tej pory wszystkie te czynności odbywały się na boisku.
Niezależnie od warunków pogodowych,
trzeba się było przebierać na dworze, nie
było się gdzie schronić w przerwie meczu przed deszczem, czy budować atmosfery w drużynie. To samo dotyczy
tych, którzy nas odwiedzają, też muszą
przebierać się na zewnątrz. Chcemy się
rozwiać sportowo i organizacyjnie. Takie
zaplecze to nas bardzo duży krok
w przód.
Jak mieszkańcy Częstochowy mogą Wam pomóc, aby wasz projekt
przeszedł do dalszego etapu?

Tak naprawdę wystarczy poświęcić kilka
minut swojego czasu przed komputerem z telefonem w ręku. Po wejściu na
stronę www.konsultacje.czestochowa.pl
lub czestochowa.budzet-obywatelski.eu
klikamy w widoczna na stronie głównej
ikonę GŁOSUJ ONLINE. Przygotowujemy
swój nr PESEL, który jest wymagany do
weryfikacji i wyszukujemy nasze zadanie, które opatrzone jest numerem 802
– Zaplecze szatniowe dla młodych sportowców. Możemy na nasze zadanie oddać 10 pkt (każda osoba ma w sumie 20
pkt, 10 na zadania dzielnicowe i 10 na
zadania ogólnomiejskie). Głosować może każdy kto ma ukończone 13 lat. A na
jednej numer telefonu można wygenerować dwa kody, w ten sposób, można
pomóc w głosowaniu osobom słabo
znającym się na komputerach lub osobom starszym, babci czy dziadkowi.
Dla głosującego do dosłownie niecałe
5 minut, a dla nas ogromna szansa na
lepszą przyszłość dla wielu adeptów
sportu, którzy marzą o spełnianiu swoich
marzeń. Dlatego Wszystkim, którzy zdecydują się oddać na nas swój głos już
dziś bardzo dziękujemy!

Pamiętajcie
zadanie dzielnicowe
Wyczerpy – Aniołów nr 802
Zaplecze szatniowe
dla młodych sportowców.
Opracowanie: Paula Nogaj
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ogłoszenia

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

umeblowane, gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy, 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:

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, zastały 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 Częstochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, cena
1000 zł - tel. 503 002 462

Q Wynajmę działający od 30 lat

sklep monopolowo-spożywczy
24h na ul. Garibaldiego. Częstochowa, tel. 531 186 403

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

Q Antena do tv z przyłączem

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

Q Antyki – francuski komplet

Q Mieszkanie - Częstochowa

MOTORYZACYJNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy 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

( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

z 1896 r.: Biblioteczka + komoda
z marmurowym blatem. Sygnowany, 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 Mieszkanie M4 po modernizacji

Q Część do chevroleta captive.

Q Pensjonat w cz-wie pod działal-

Q Drewno kominkowe - opałowe

w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena:
299000 zł. Tel. 504 132 951

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 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

Q Działka budowlana na ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

Czujnik stopu. Nowy. Made in
USA. Tel. 501 779 441

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 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 bardzo 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 szufladami, 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 Kask ochronny - b.dobry

Q Rower Cobran Shimano -

Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi

Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden

Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,

Q Serwis obiadowo-kawowy:

- tel. 697 272 102
- tel. 697 272 102
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 Samsung + 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

tel. 697 272 102

w stanie b.dobrym, tel. 790 819 85
(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 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 podany adres na terenie Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165
(osoba prywatna)

PRACA
DAM PRACĘ
Q Pracownik gospodarczy, złota

rączka. Zatrudnimy doświadczonego pana do prac fizycznych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejętność korzystania
z różnych narzędzi. Główne obowiązki to drobne naprawy, dbanie
o czystość i porządek na terenie firmy, pomoc przy maszynach na
hali produkcyjnej. Kontakt tel. w godzinach 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/wyoblacza tel. 601 505 520

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

Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - 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, posesje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

Q TV LED 40 cali samsung 3-D

USŁUGI

Q TV LCD 32 cale funai.

Q Flash gsm profesjonalny serwis

full hd dvb-t. Tel. 721 390 993
Tel. 721 049 100

Q Toaleta kompaktowa. – Używana w bdb. stanie. Tel. 501 109 822

telefonów komórkowych oraz
nawigacji gps. Częstochowa,
al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 149 969

sport
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Włókniarz Częstochowa

Jeppesen wzmocnieniem
Lwów
Do kadry Eltrox Włókniarza Częstochowa dołączył duński talent speedwaya – Jonas Jeppesen. Żużlowiec
ten będzie w sezonie 2021 mógł pełnić rolę zawodnika do 24 lat.

WOŚP

9. Bieg „Policz się z cukrzycą”
To już tradycja, że Bieg „Policz się
z cukrzycą” towarzyszy finałowi
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem zachorowań na cukrzycę. W styczniu 2021
roku w Częstochowie bieg odbędzie się już po raz dziewiąty, jednak z uwagi na względy epidemiczne, w nieco innej, niż dotąd,
formie.

Bieg „Policz się z cukrzycą" to nie
tylko główne wydarzenie organizowane przez Fundację WOŚP, ale
także mniejsze, lokalne imprezy
sportowe, które przygotowują

sztaby w Polsce i na całym świecie.
Pod hasłem "Policz się z cukrzycą"
zostanie zorganizowanych kilkadziesiąt biegów i innych aktywności
sportowych promujących zdrowy
styl życia. Podczas 28. Finału WOŚP
odbyło się 167 tego typu wydarzeń.
W Częstochowie bieg zaplanowany
został na finałową niedzielę 10
stycznia 2021 roku. Wystartuje tradycyjnie o godz. 10:00. - Ponieważ
dbamy o Wasze i nasze bezpieczeństwo- w tym roku bieg odbędzie się
wirtualnie! Co to oznacza? Biegniecie gdzie chcecie i skąd chcecie
- możecie wyjść na spacer, przebiec
się z psiakiem, kotem, szczurem lub
sami, pokonując taki dystans, jaki

dacie radę! Pamiętajcie wysłać do
nas zdjęcia z medalami, jak biegniecie, bądźmy razem - żebyśmy za
rok mogli spotkać się już na żywo,
w większym składzie! - zapowiada
WOŚP Częstochowa, który poinformował już, że zasady rejestracji
w tym roku są inne, niż zawsze. - nie
- W tym roku zapisy odbędą się poprzez umówienie się z nami
w sztabie poprzez BOOKSY. Wprowadziliśmy tę platformę, aby
uniknąć zbierania się wielu osób
pod naszym sztabem w tym samym
czasie – wyjaśnia częstochowski
sztab. Szczegóły dotyczące wydarzenia można śledzić na wydarzeniu
na portalu Facebook.

Koniec pucharowej przygody

Skra Ladies bez szans
z Czarnymi
Sosnowiec

absolutny top, klub niezwykle poukładany zarówno sportowo jak
i organizacyjnie – mówił przed meczem szkoleniowiec Patryk Mrugacz, zdając sobie sprawę
z niezwykle trudnego zadania, jakie
czekało jego podopieczne. Przegrana zapewne boli, jednak nie
przekreśli ona kapitalnej rundy jesiennej częstochowskich piłkarek. Na wiosnę Skra Ladies przystąpi do

występy w polskiej lidze w 2019 roku
to nie koniec sukcesów Jeppesena. Na
zakończenie startów w gronie młodzieżowców sięgnął po tytuł najlepszego juniora w Danii. Był także
uczestnikiem cyklu zmagań o Indywidualne Mistrzostwo Świata Juniorów,
w których uplasował się na ósmej pozycji – przypomina Włókniarz Częstochowa - Po sezonie 2019 otrzymał
angaż w ekstraligowym Falubazie Zielona Góra. Tylko raz znalazł się jednak
w zestawieniu meczowym swojej
nowej drużyny i w efekcie wypożyczony został do pierwszoligowej
Ostrovii Ostrów. Tam notował całkiem przyzwoite występy, wystartował w sześciu pojedynkach
i osiągnął średnią biegopunktową
rzędu 1,944. Mecz życia odjechał podczas domowego starcia w Apatorem
Toruń. Wówczas zapisał na swoim
koncie bowiem komplet punktów.
Udane starty w ostatnim sezonie zaliczał również w szwedzkiej Elitserien,
gdzie reprezentował barwy Indianerny Kumla – dodaje klub. W 2021
roku Jonas Jeppesen zadebiutuje
w rozgrywkach najlepszej ligi żużlowej na świecie w biało-zielonych
barwach. Życzymy powodzenia!

PKO Ekstraklasa

zdj. Patryk Kowalski /
Skra Częstochowa

Raków Częstochowa
vs. Lech Poznań
W ramach 10. kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa zmierzy się
na wyjeździe z Lechem Poznań. Spotkanie to zostanie rozegrane w niedzielę 22 listopada o godz. 12:30.

Skra Ladies przegrała w środę 18
listopada z Czarnymi Sosnowiec
w ramach 1/16 finału Pucharu
Polski. Spotkanie to zakończyło
się wynikiem 0:5.

- Tym razem niespodzianki nie
było. Nasza żeńska drużyna w momencie wylosowania w 1/16 finału
Pucharu Polski najlepszej w tym
momencie polskiej drużyny – Czarnych Sosnowiec, wiedziała, że
szanse wyeliminowania takich rywalek są bardzo niewielkie i niestety znalazło to potwierdzenie na
boisku. Nasze dziewczyny mimo
ambitnej postawy poległy z kretesem 0:5 – poinformowała Skra
Częstochowa. - To arcytrudny przeciwnik. Liczyliśmy, że los nas
oszczędzi i takie mecze jak ten zagramy wiosną w kolejnych rundach
przy dużej ilości kibiców tworząc
z tego piłkarskie święto. Czarni to

– Cieszę się, że trafiłem do Włókniarza. Mam nadzieję, że razem z kolegami z zespołu stworzymy dobrą
drużynę. Wierzę, że razem uda nam
się awansować do fazy Play-Off, gdzie
powalczymy o jak najwyższe cele. Nie
mogę już doczekać się nowego sezonu, który rozpocznę w barwach Eltrox Włókniarza – powiedział
Jeppesen. Duńczyk urodził się 3
stycznia 1998 roku w Ebsjergu. Swoją
przygodę ze speedwayem zaczynał
od miniżużla, w którym odnotowywał
pierwsze sukcesy. Został powołany
do miniżużlowej kadry Danii,
a w 2014 roku ma minitorze w Częstochowie zdobył brązowy medal
w Gold Trophy. W kolejnym sezonie
startował już w klasie 500cc na klasycznych owalach. Systematyczne postępy i rozwijanie umiejętności
sprawiło, że Jeppesen został dostrzeżony przez polskich działaczy. Zakontraktowany został przez zespół
Ostrovii Ostrów. - Nie dane było mu
jednak wówczas zadebiutować w polskich rozgrywkach. Sezon później wystartował już jednak w siedmiu
spotkaniach w barwach drugoligowej
Polonii Piła. W tej klasie rozgrywkowej wziął udział w 32 wyścigach
i razem z bonusami zapisał na swoim
koncie 60 punktów. Ten rezultat
sprawił, że Jeppesen osiągnął średnią
biegopunktową rzędu 1,875. Udane

walki o awans jako lider tabeli drugiej ligi grupy zachodniej. Dobrze
wyciągnięte wnioski ze starcia z liderem Ekstraligi również mogą zaowocować pozytywnie – podkreśla
klub.
Obecnie podopieczne Marty Miki
i Patryka Mrugacza mają na swoim
koncie aż 6 punktów przewagi nad
drużyną WAP Włocławek.

Transmisję z tego meczu będzie
można obejrzeć na Canal+ Sport
oraz TVP Sport. Obecnie Czerwono-Niebiescy w dalszym ciągu zajmują pozycję lidera w tabeli ligowej,
jednak ich przewaga stopniała. Zaledwie punkt mniej ma na swoim
koncie Legia Warszawa. Niedzielny
rywal Rakowa, Lech Poznań, zajmuje obecnie 12 miejsce w tabeli.
Z matematycznego punktu widzenia, to częstochowska drużyna
będzie faworytem tego spotkania,
jednak w sporcie wszystko jest możliwe. Sytuacja Czerwono-Niebieskich jest o tyle skomplikowana, że
na boisku zabraknie znowu Tomasa
Petraska. Kapitan Rakowa nie wystąpił już w meczu 9. kolejki PKO
Ekstraklasy z powodu urazu kolana.
- Szczegółowe badania Tomasa Pe-

traska przeprowadzone w ostatnim
czasie wykazały naderwanie więzadeł rzepki - powiedział w rozmowie z rakow.com fizjoterapeuta
Czerwono-Niebieskich Wojciech
Herman. Optymistyczny scenariusz
zakłada, że Tomas wróci do zajęć
z drużyną około 15 stycznia, a do
tego czasu czeka go rehabilitacja
i indywidualne treningi. - Pesymistyczny scenariusz zakłada operację
kontuzjowanego kolana. Wtedy
przerwa będzie trwała od 5 do 6
miesięcy – dodał Wojciech Herman.
Ponadto w niedzielnym meczu zabraknie trenera Marka Papszuna.
Przypomnijmy, że decyzją Komisji
Ligi z dnia 12 listopada 2020 na trenera Rakowa Częstochowa nałożono karę dyskwalifikacji w 2
meczach Ekstraklasy. Szkoleniowiec
otrzymał samoistną czerwoną
kartkę w meczu Raków Częstochowa – Wisła Kraków w 9. kolejce
Ekstraklasy. Trener będzie zatem
nieobecny podczas spotkania z Lechem Poznań i Wartą Poznań.
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