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tel. 696 48 66 80
Zmiany w rozporządzeniu

Pracodawca decyduje,
czy trzeba nosić maseczki

Zmieniły się zasady noszenia maseczek w miejscu pracy.
Teraz to pracodawca ma decydować, czy zakrywanie ust
i nosa przez pracowników jest obowiązkowe.
Qs.2

Mieszkańcy bloków

Za śmieci zapłacą
od ilości zużytej wody

Częstochowscy radni podjęli decyzję: w naszym mieście
opłata za wywóz śmieci uzależniona będzie od zużycia
wody. Nową stawką zostaną objęte osoby mieszkające
w zabudowie wielorodzinnej. Mieszkańcy domów
jednorodzinnych będą dalej płacić od liczby osób. W ten
sposób miasto chce uszczelnić system gospodarowania
odpadami. Metoda od wykorzystanej wody daje bowiem
większą możliwość wyłapania przypadków uchylania się
od opłat, dzięki weryfikacji zużycia wody w danym
mieszkaniu. Mieszany system naliczania opłat ma wejść
w życie od stycznia.
Qs.3

Syndyk wypowiedział umowę

Huta Częstochowa
na postojowym
Syndyk upadłej Huty Częstochowa wypowiedział spółce
Suningwell umowę dzierżawy, przejął także 1,2 tysiąca
pracowników. Powodem wypowiedzenia umowy
dzierżawy było nierealizowanie przez byłego dzierżawcę
zobowiązań produkcyjnych oraz doprowadzenie
Qs.4
do wstrzymania dostaw.

Inwestycja zostanie dofinansowana

Ustawa antyprzemocowa

tel. 696 48 66 80

Natychmiastowy nakaz
opuszczania mieszkania
dla sprawców
tel. 696 48
przemocy

W życie weszła ustawa antyprzemocowa, dzięki której
sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani
od swych ofiar. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie winnego,
że nie ma dokąd się wyprowadzić. W takiej sytuacji policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych.
Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pomoc ma dotrzeć do
potrzebujących natychmiast, a nie
po kilku tygodniach lub miesiącach, jak zdarzało się dotychczas
w sprawach cywilnych rozstrzyga-

nych na drodze sądowej. Ustawa
antyprzemocowa ma pozwolić
uniknąć sytuacji, w których ofiary
przemocy są zmuszone do życia
pod jednym dachem z prześladowcą lub muszą szukać schronienia poza własnym domem.

Skuteczność i bezpieczeństwo

Remont ulicy Złotej
w przyszłym roku
W przyszłym roku rozpocznie się remont ulicy Złotej
na Zawodziu. Jak na razie wyłoniono wykonawcę, który
zrealizuje tę inwestycję. Pochłonie ona ponad 8,6 mln zł.
Zdecydowaną większość środków będzie stanowić
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2022 roku.

Qs.13

Rząd ogłasza
projekt dotyczący
szczepień

Rząd ogłosił projekt Narodowego Programu
Szczepień Przeciw COVID-19. Do 12 grudnia
każdy może zgłosić swoje uwagi.
Z kolei 15 grudnia rząd planuje
przyjąć gotową strategię.
Qs.6

Sprawca przemocy natychmiast
opuści mieszkanie
Przemoc domowa to ciągle bardzo
duży problem. Z danych policji za
rok ubiegły wynika, że dotknęła ona
prawie 90 tys. osób, w tym 60 tys.
kobiet. Oczywiście nie jest to pełny
obraz sytuacji – poszkodowani,
którzy przeżywają domowe piekło,
nie informują o tym.
Dzięki
nowym
przepisom, sprawca przemocy fizycznej zagrażającej życiu lub
zdrowiu domowników bezzwłocznie opuści mieszkanie. - Policja dostała nowe narzędzie
i może takie opuszczenie mieszkania przez prześladowcę wyegze-

Qs.3

Ruszyły konsultacje społeczne

Olsztyn chce być
miastem
- Rozpoczęliśmy proces przywracania praw miejskich
Olsztynowi, należnego mu miejsca na mapie polskich
miast – informują przedstawiciele gminy Olsztyn.
Inicjatywę tę poparła gminna rada. Kolejnym krokiem
są konsultacje z mieszkańcami. Potrwają one
do 15 stycznia.

Qs.8
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Zmiany w rozporządzeniu

Pracodawca decyduje,
czy trzeba nosić maseczki
Q cd. ze str. 1
Wcześniej, według rozporządzenia
rządowego z 26 listopada, które weszło w życie w sobotę, 28 listopada,
do 27 grudnia 2020 r. nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa
w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna
osoba. Kilka dni temu rozporządzenie jednak zmieniono. - Do dnia
27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub
jej części, maski, maseczki, przyłbicy
albo kasku ochronnego (...) ust i nosa:
w środkach publicznego transportu
zbiorowego (...), w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy,
promenad, bulwarów, miejsc postoju
pojazdów, parkingów leśnych; na terenie nieruchomości wspólnych (...);
w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba,
chyba że pracodawca postanowi inaczej – czytamy w zmienionym rozporządzeniu.
Zapisano w nim również, że obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy
osób przebywających w budynkach
użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej
lub socjalnej, obsługi bankowej,

handlu, gastronomii, usług, w tym
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym. Dodano, że
za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy
lub socjalny.
Obowiązek ten obejmuje także
przebywających w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych
i na targowiskach (straganach);
w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów
religijnych, w budynku użyteczności
publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na
cmentarzu.
Zgodnie z rozporządzeniem, odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku m.in. spożywania posiłków lub
napojów w zakładach pracy lub
w wymienionych budynkach użyteczności publicznej, oraz po zajęciu
miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją
miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.
Zakłady pracy nadal są obowiązane
zapewnić zatrudnionym rękawiczki
jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk; odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej
1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze
względu na charakter działalności

wykonywanej w danym zakładzie
pracy, a zakład ten zapewnia środki
ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.
Przy tej okazji przypominamy, że
według
rozporządzenia,
do
27 grudnia 2020 r. jest zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu
wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 93.21.Z),
pokojów zagadek, domów strachu,
miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach
lub w innych miejscach o zamkniętej
przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
93.29.A) oraz pozostałej działalności
rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej
w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 93.29.B), z wyłączeniem
działalności polegającej na obsłudze
stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu
rekreacyjnego.
Jak czytamy w rozporządzeniu,
w przypadku wypożyczania sprzętu
narciarskiego oraz innego sprzętu
sportowego doprecyzowanie może
pozwolić na działanie wypożyczalni
takiego sprzętu zlokalizowanej w ramach
obiektu
reakcyjnego
(np.: stoku), ale także poza nim.

Jasna Góra

Która ozdoba będzie
najpiękniejsza?
Aż 85 placówek zgłosiło swój
udział w Konkursie na Wieczernikową Choinkę. Ze względu na pandemię, inna niż zwykle, 13. edycja
to okazja, by dzieci mogły pokazać
swoją kreatywność i pomysłowość
przygotowując wyjątkową świąteczną ozdobę.

Organizatorzy - przeor klasztoru,
Radio Jasna Góra i Civitas Christiana w Częstochowie - zachęcają,
by nawiązywała ona do jubileuszu
Zakonu Paulinów. Zgłoszone do
konkursu placówki powinny teraz
w nieprzekraczalnym terminie, do
18 grudnia, dostarczyć ozdoby do
Radia
Jasna
Góra.
Wielkie strojenie choinki przygotowanymi przez dzieci ozdobami,
z udziałem Generała Zakonu Pau-

linów i przeora Sanktuarium zaplanowane jest na Jasnej Górze
21 grudnia.
Głosowanie na najpiękniejszą, najciekawszą i najbardziej pomysłową
„bombkę” odbędzie się online na
stronie Radia Jasna Góra. Wyboru
dokona też specjalnie powołana komisja.
Konkurs na wieczernikową choinkę został zorganizowany już po
raz 13. Od początku jego głównym
celem jest pielęgnowanie polskich
tradycji obchodów Bożego Narodzenia, przypomnienie o znaczeniu
i symbolice choinkowych ozdób
oraz inspiracja do wykonywania
świątecznych ozdób własnoręcznie.
Rokrocznie cieszy się on ogromnym
zainteresowaniem wśród uczniów
z Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
Opracowanie: Katarzyna Gwara

tel. 696 48 66 80
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Ustawa antyprzemocowa

Za śmieci zapłacą
od ilości zużytej
wody

Natychmiastowy nakaz
opuszczania mieszkania
dla sprawców przemocy

Obecnie za „nieoficjalnych” lokatorów musi płacić reszta mieszkanek i mieszkańców. Dzięki
uzależnieniu opłaty „śmieciowej” od
zużycia wody, administratorzy
osiedli będą mogli teoretycznie
puste lokale zgłosić do systemu gospodarowania odpadami, a administratorzy systemu - będą mieli
podstawy do naliczania opłat (lub
ich urealnienia, w przypadku zaniżanej liczby oficjalnych lokatorów).
Stawka przyjęta uchwałą Rady
Miasta to 9.60 zł za 1 metr3 wody.
Do jej kalkulacji przyjęto średnie zużycie wody na jednego mieszkańca
w mieście według danych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie (za 2019 r. - 3,13
m3 miesięcznie) oraz ministerialną
normę zużycia wody (2,4-3 m3 na
osobę miesięcznie). Zatem średnie
zużycie ok. 3 m 3 wody (przy stawce
9,60 zł za m3) ma odpowiadać
obecnie obowiązującej opłacie od
osoby w wysokości 29 zł. Taki
sposób obliczania stawki za odpady
(pod uwagę będzie brana średnia
zużycia wody w lokalu za okres 6
miesięcy), w jednych przypadkach
przyniesie obniżkę, w innych – możliwa jest podwyżka opłat. Jeżeli

Q cd. ze str. 1

Q cd. ze str. 1

jednak średnie zużycie wody
w danym gospodarstwie domowym
nie odbiega istotnie od przeciętnej,
zmiany w opłatach nie będą znaczące. Na zmianie zyskać mogą np.
rodziny z dziećmi zameldowanymi
i zgłoszonymi do opłat, a uczącymi
się lub studiującymi poza domem.
Miasto zaznacza, że jeżeli okaże się,
że do uszczelnionego systemu zacznie wpływać więcej środków, możliwa jest obniżka stawki bazowej.
Wprowadzenie mieszanego systemu naliczania opłat za odpady ma
wejść w życie od stycznia, 2021 r. po
uprawomocnieniu się przyjętych
uchwał. Zmiana metody naliczania
opłat ma być także zachętą do proekologicznego oszczędzania wody.
Dla osób mieszkających w zabudowie jednorodzinnej opłata pozostaje na obecnym poziomie 29 zł od
osoby w gospodarstwie domowym.
Po zmianach zachowane zostaną
zwolnienia w wysokości 50% opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych, w których dochód nie
przekracza kwoty uprawniającej do
świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej oraz dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę
Dużej Rodziny (niezależnie od wysokości dochodu).

3.

kwować. Ponadto winny przemocy
dostanie zakaz zbliżania się do ofiar na
dwa tygodnie z możliwością przedłużenia tego czasu. Te sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy
szybko zajmą się sprawą – zapewniał
wiceminister sprawiedliwości Marcin
Romanowski, który nadzorował
prace nad ustawą.
Co ciekawe, Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło specjalne
szkolenia dla ok. 30 tysięcy funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej, którzy będą uczestniczyć
w działaniach przewidzianych przez
nowe przepisy. Szkolenia przeszły
także osoby pierwszego kontaktu,
które zajmują się poszukującymi pomocy w ośrodkach świadczących
takie wsparcie.

Skuteczne egzekwowanie
sankcji
Nakaz opuszczenia mieszkania
wobec sprawcy przemocy będzie egzekwowany – łącznie z możliwością
użycia środków przymusu – bez
względu na ewentualne twierdzenie

winnego, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki
zapewniające miejsca noclegowe, np.
schronisko dla bezdomnych.
Wobec sprawcy przemocy policjant
będzie mógł również wydać zakaz
zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja będzie
też zobowiązana do regularnego
sprawdzania, czy sprawca przemocy
stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie
zakaz, funkcjonariusze będą mogli zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie.
Poza tym sprawca przemocy narazi
się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same
zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Szybkie postępowania
Dodatkowo w określonych przez
ustawę sprawach pisma procesowe
będą mogły być doręczane nie tylko
przez pocztę, ale również za pośrednictwem policji. Będzie ona też zobowiązana do udzielania sądowi
wszelkiej pomocy niezbędnej do
szybkiego zakończenia sprawy, np.

przy ustaleniu adresu świadka.
W pewnych przypadkach sąd będzie
mieć trzy dni na rozpatrzenie wniosku
ofiary przemocy, natomiast całą
sprawę będzie musiał rozpoznać
w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Poza tym osoby domagające się zastosowania takich środków wobec
sprawy przemocy będą zwolnione
z kosztów sądowych. Ofiary będą też
mogły uzyskać pomoc psychologiczną lub wsparcie i leczenie w zakresie uzależnień, które są główną
przyczyną przemocy domowej.

Sprawdzone rozwiązania
Nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach. W Austrii
policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy fizycznej obowiązuje już ponad 20 lat
i wydawany jest na 14 dni. Podobne
rozwiązanie wprowadzono w Czechach. Obejmują m.in. nakaz opuszczenia mieszkania przez winnego
przemocy oraz zakaz kontaktowania
się z ofiarami.
Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Syndyk wypowiedział umowę

Filharmonia Częstochowska

W ten świąteczny czas
Chór Filharmonii Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka przygotował specjalny
świąteczny program pieśni i kolęd
bożonarodzeniowych z całego
świata. Będziemy mogli ich wysłuchać w czwartkowy wieczór
(17 grudnia). Koncert odbędzie się
oczywiście w formie online.

Święta Bożego Narodzenia to
czas miłości i wspólnego przeżywania radości. Tak jest u nas, ale i na
całym świecie, gdzie każdy znajduje
choć chwilę by spotkać się ze
swoimi bliskimi i życzyć wszystkiego co najlepsze. To czas, kiedy
pamiętamy o słabszych i kiedy po-

chylamy się nad losem innych chcąc
pomagać i szerzyć dobro. To piękny
czas, który najlepiej celebruje się
przy dźwiękach równie pięknej muzyki. Będzie ku temu doskonała
okazja w czwartek, 17 grudnia.
Chór Filharmonii Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka przygotował bowiem
specjalny świąteczny program
pieśni i kolęd bożonarodzeniowych
z całego świata. Podczas koncertu
przeniesiemy się na moment do
rozgrzanej Argentyny, poczujemy
klimat amerykańskich, rozświetlonych lampkami, śnieżnych świąt
w uwielbianych piosenkach, które
niegdyś wykonywał Frank Sinatra,
a dziś znamy z repertuaru wielu

gwiazd choćby takich jak Michael
Bublé. Podczas koncertu „W ten
Świąteczny czas”Chór Filharmonii
Częstochowskiej Collegium Cantorum i Janusz Siadlak zabiorą nas
również w podróż po naszej rodzimej ziemi prezentując kolędy,
które wszyscy znamy, ale również
i takie, które popularne są w konkretnych regionach Polski.
Koncert odbędzie się oczywiście
w formie online. Usiądźmy więc
przed telewizorami, komputerami,
a nawet smartfonami i wspólnie poczujmy klimat Świąt – i choć w tym
roku trudniej, uśmiechnijmy się, zaśpiewajmy razem, bo Bóg się rodzi,
a kolęda rozpala serca w tę Świętą
Noc.

Polski Alarm Smogowy

Najbardziej rakotwórcze
powietrze m.in. w Myszkowie
i Lublińcu
Myszków i Lubliniec znalazły się na czołowych miejscach niechlubnego rankingu Polskiego Alarmu Smogowego. Obejmuje on miejscowości, w których odnotowano wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych
norm jakości powietrza.
Na podstawie danych pomiarowych Państwowego Monitoringu
Środowiska z 2019 r. sporządzono listę piętnastu najmocniej
zasmogowanych miejscowości
w Polsce. Na szczycie znalazły się
miejscowości, w których odnotowano wielokrotne przekroczenia
dopuszczalnych norm jakości powietrza. Na liście smogowych rekordzistów przeważają małe
miejscowości, a także wsie widać jasno, że problem smogu
nie dotyczy wyłącznie dużych
miast.
Ranking przedstawia miasta
o najwyższym zanieczyszczeniu
powietrza pod względem stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz liczby dni, w których
dobowe stężenie pyłu PM10 było
powyżej normy. Z listy smogowych rekordzistów wypadł
Kraków, w którym od września
2019 r. obowiązuje całkowity
zakaz spalania węgla i drewna
w gospodarstwach domowych.
- To kolejny rok, w którym prezentujemy rankingi najmocniej
zanieczyszczonych miejscowości
w Polsce i jak co roku widzę te
same nazwy - mówi Piotr Siergiej,
rzecznik PAS. - Wydawałoby się,
że włodarze tych miast powinni
być zaalarmowani sytuacją,
w której mieszkańcy miejscowości oddychają rakotwórczymi
substancjami pochodzącymi z kotłów na węgiel i drewno, a poziomy
zanieczyszczenia

wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy – dodaje.
Co istotne, na liście smogowych
rekordzistów przeważają małe
miejscowości, a także wsie - widać
jasno, że problem smogu nie dotyczy wyłącznie dużych miast.
Najmniejszą liczbę dni smogowych
odnotowano w miastach położonych na Pomorzu: Sopot
(1 dzień), Słupsk (3 dni) i Kołobrzeg
(4 dni). Największą w Pszczynie
(106 dni), Rybniku (89 dni) oraz
Nowym Targu (88 dni).

Ranking miejscowości z najwyższym rocznym stężeniem
benzo(a)pirenu w 2019 r.
(norma: 1 ng/m3)
źródło: Roczne Oceny Jakości
Powietrza - raporty wojewódzkie, GIOŚ 2020

miejscowość

Ranking miejscowości z największą liczbą dni z przekroczeniem dobowego poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10
w 2019 r. (norma: 35 dni)
źródło: Roczne Oceny Jakości
Powietrza - raporty wojewódzkie, GIOŚ 2020
liczba dni
z przekroczeniem
dobowego
poziomu
dopuszczalnego
PM10

roczne
stężenie
benzo(a)
pirenu
[ng/m3]

1.

Pszczyna

106

2.

Rybnik

89

1.

Nowy Targ

18

3.

Nowy Targ

88

2.

Rybnik

13

4.

86

3.

Sucha Beskidzka 11

Wodzisław
Śląski

4.

Nowy Sącz

10

5.

Zabierzów

83

Zdzieszowice

10

6.

Godów

79

Nowa Ruda

8

7.

Nowa Ruda

78

Olkusz

8

8.

Sucha Beskidzka 77

Tuchów

8

Zabierzów

8

Godów

8

Myszków

8

Nowa Sól

7

Oświęcim

7

Knurów

7

Pszczyna

7

5.

6.

9.

Zabrze

77

Lubań

71

Nowy Sącz

71

10. Skawina

70

11. Lubliniec

68

12. Żywiec

67

13. Oświęcim

66

Katowice
(śr. ze stacji)

Q cd. ze str. 1
Suningwell zamierza dochodzić
swoich roszczeń z masy upadłości.
Chodzi m.in. o zwrot wadium. Firma
szacuje swoje roszczenia na ponad 50
mln złotych. Sunningwell International w październiku przedstawił
ofertę kupna Huty Częstochowa
z tzw. wolnej ręki. Do transakcji nie doszło. Sąd podjął decyzję o ogłoszeniu
kolejnego przetargu. Oferty będą
przyjmowane do 21 stycznia przyszłego roku. Zainteresowanie dzier-

66

żawą Huty wyraziła teraz firma
Corween Investments, która jako
dzierżawca zakładu będzie mieć
prawo jego pierwokupu. Trwają rozmowy z syndykiem w tej sprawie.
Umowa dzierżawy ma obowiązywać
do końca marca 2021 z możliwością
przedłużenia. Natomiast Sunningwell
International ma czas do 10 grudnia
na wypłacenie pracownikom huty wynagrodzenia za listopad oraz uregulowanie zaległości za energię, media
i inne usługi.
■ bea

Kochcice–Glinica

Mamy nowy przystanek
kolejowy
Już w niedzielę 13 grudnia, pociągi
regionalne między Lublińcem
a Kluczborkiem zatrzymają się
w Kochcicach.

PAS podkreśla, że na listę trafiły
tylko te miejscowości, w których
znajdują się stacje pomiarowe
Państwowego Monitoringu Środowiska. Brak innych miast na liście nie oznacza wcale, że tam
problem smogu nie występuje.

miejscowość

Huta Częstochowa
na postojowym

Dla podróżnych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. wybudowały dwa perony, z których wygodnie będzie
można wsiąść do pociągów. Podróż
do Lublińca zajmie 4 minuty. Bezpośrednie podróże będą m.in. do Kluczborka, Katowic, Tarnowskich Gór.
- Dzięki inwestycjom takim jak budowa przystanku w Kochcicach, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. przeciwdziałają wykluczeniu komunikacyjnemu w Polsce. Cieszę się, że od
nowego rozkładu jazdy pasażerowie
m.in. z gminy Kochanowice będą
mogli skorzystać z usług polskich
kolei. Bezpieczna, komfortowa i ekologiczna kolej to przyszłość transportu zbiorowego – zaznaczał
Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania
wykluczeniu komunikacyjnemu.
Perony mają oświetlenie, wiaty

i ławki. Nagłośnienie oraz czytelne
oznakowanie i tablice z rozkładem
jazdy ułatwią podróże. Dla osób
o ograniczonej możliwości poruszania
się, zbudowano wygodne dojścia
i ścieżki naprowadzające ze specjalną
wypukłą fakturą. Bezpieczeństwo na
peronach zwiększy monitoring. W sąsiedztwie będzie węzeł przesiadkowy.
Gmina Kochanowice buduje miejsca
parkingowe, ścieżkę rowerową oraz
stojaki rowerowe.
- Kochcice to kolejny nowy przystanek, który mieszkańcom ułatwi
podróże koleją. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w całym kraju zwiększają
dostęp do pociągów. To zarówno
nowe przystanki w mniejszych miejscowościach i aglomeracjach, jak
i zmodernizowane perony i stacje. Na
poprawę warunków podróży wykorzystujemy środki budżetowe oraz
przewidziane w projektach współfinansowanych ze środków unijnych –
powiedział Ireneusz Merchel, prezes
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Wartość inwestycji zrealizowanej
przez PLK ze środków budżetowych
to prawie 2 mln złotych.

Sygnalizacja świetlna

Bezpieczniej na DK91
w Kłomnicach i Witkowicach
Na skrzyżowaniach DK91 z ul. Sądową i ul. Zdrowską w Kłomnicach
oraz z ul. Główną w Witkowicach
powstały sygnalizacje świetlne.

Wraz z sygnalizacjami wybudowano
doświetlenie przejść dla pieszych, a w
Witkowicach dobudowano również
dojście do miejsc przekraczania drogi
krajowej przez pieszych. Wcześniej w
rejonie dwóch skrzyżowań w Kłomnicach - ul. Księżą i ul. Bartkowicką w rejonie szkoły podstawowej oraz na
skrzyżowaniu z ul. Ogrodową przy kościele - zastąpiono zamontowane na
wysięgniku znaki D-6 „Przejście dla
pieszych” z żółtym światłem pulsacyjnym na wzbudzane sygnalizacje
świetlne.
Wartośćtychzadańto1 231 230,00zł.
- Wykonanie tych inwestycji niewątpliwie poprawiło bezpieczeństwo
ruchu drogowego. Sygnalizacje
świetlne na skrzyżowaniach ułatwią
bezpieczny przejazd pojazdów oraz

przekraczanie DK91 przez niechronionych uczestników ruchu. Przyczynią się do ograniczenia ryzyka
wystąpienia wypadków drogowych,
pozwalając na bezpieczną obsługę komunikacyjną tych skrzyżowań – informują drogowcy.
Droga krajowa nr 91 na odcinku
przebiegającym przez Kłomnice i Witkowice jest drogą jednojezdniową
dwukierunkową, przebiegającą przez
ściśle zabudowany teren. - Na tych
czterowlotowych skrzyżowaniach realizują się wszystkie relacje. Z uwagi
na silne zapotrzebowanie włączenia
się do ruchu pojazdów z wlotów bocznych oraz bezpieczne przekraczanie
DK91 przez pieszych, w tym dzieci,
konieczna jest sprawna i bezpieczna
obsługa komunikacyjna przyległych
zabudowań – podsumowują.
Inwestycje sfinansowane zostały ze
środków ogólnej rezerwy budżetowej
przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów.
Opracowanie: Katarzyna Gwara

kampania informacyjna
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zdrowie

Skuteczność i bezpieczeństwo

Projekt DOM

Rząd ogłasza projekt dotyczący szczepień Pulsoksymetr dla chorych
Q cd. ze str. 1
Założenia projektu narodowej
strategii szczepień zaprezentowali
minister-członek Rady Ministrów
Michał Dworczyk, minister zdrowia
Adam Niedzielski, szef Centrum
Analiz Strategicznych dr hab. Norbert Maliszewski oraz Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do
spraw COVID-19 prof. Andrzej
Horban.

Darmowo i dobrowolnie
– Naszym celem jest przeprowadzenie programu szczepień, dzięki
któremu mamy uzyskać odporność
populacji – powiedział minister Michał Dworczyk. – Jest to jedna z największych operacji logistycznych
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
Cały proces będzie przeprowadzony w sposób przyjazny dla obywateli – dodał.
Podstawowym celem zaprezentowanym
w programie jest dostarczenie
szczepionek:
• bezpiecznych i skutecznych,
• w wystarczającej ilości,
• w najkrótszym czasie,
• darmowych,

• dobrowolnych i
• łatwo dostępnych.

Punkty szczepień przeciw
COVID-19

Dokument składa się z 9 rozdziałów opisujących m. in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek,
proces zakupów i finansowanie,
dystrybucję i logistykę, zalecenia
medyczne i organizację punktów
szczepień czy kolejność szczepień.
Propozycje zmian w programie
szczepień można przesyłać pod adresem: konsultacje-koronawirus@
kprm.gov.pl do soboty 12 grudnia
2020 r. do godz. 10.00.

Osoby zainteresowane zaszczepieniem będą mogły to zrobić:
• stacjonarnie w placówkach POZ,
• stacjonarnie w innych placówkach medycznych,
• przez mobilne zespoły szczepiące,
• w centrach szczepiennych szpitali
rezerwowych.

Akcja informacyjna
i profrekwencyjna

Zatwierdzenie szczepionki na
COVID-19 odbywa się za zgodą Komisji Europejskiej. Szczepionka przeszła już m.in. szczegółowe badania
laboratoryjne. Na obecnym etapie
specjaliści z 27 krajów UE dokonują
oceny dokumentacji. Następnie do
29 grudnia na posiedzeniu Europejskiej Agencji Leków planowane jest
głosowanie ekspertów z krajów
członkowskich. Wspomniany proces
zakończy się wydaną kilka dni później decyzją Komisji Europejskiej.
Oznacza to, że proces rejestracji
powszechnych szczepień rozpocznie się najprawdopodobniej
w pierwszym kwartale 2021 r.

Przed rozpoczęciem szczepień rząd
planuje przeprowadzić dużą akcję
informacyjną i profrekwencyjną.
Wszystko po to, aby zachęcić do
szczepień jak największą liczbę obywateli.
– Przygotowujemy kompleksowy
pakiet informacyjny obejmujący
kampanię medialną, serwis poświęcony szczepieniom oraz infolinię –
powiedział minister zdrowia Adam
Niedzielski. – Tak, żeby każdy z nas
mógł poznać szczegóły dotyczące
szczepień – dodał.

Wprowadzanie szczepionki do
obiegu – jak to wygląda krok
po kroku

Wiceminister zdrowia o osoczu:

Jesteśmy zabezpieczeni
- Aktualnie jesteśmy zabezpieczeni,
jeśli chodzi o osocze. Do tej pory pobraliśmy 30 tys. jednostek osocza,
z czego do lecznictwa wydaliśmy 6
tys. jednostek - poinformował podczas posiedzenia sejmowej Komisji
zdrowia wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

- Do tej pory pobraliśmy prawie
12 tys. donacji osocza od ozdrowieńców, to przekłada się na prawie
30 tys. jednostek. Z tych 30 tys. jednostek do lecznictwa wydaliśmy do dzisiaj 6 tys., co pokazuje, że mamy
czterokrotne zabezpieczenie tych
zrealizowanych potrzeb - mówił Gadomski. - Dzisiaj, gdy liczba pacjentów
w szpitalach jest dość duża, wydajemy
400-500 jednostek dziennie - dodał.
Jednocześnie wiceminister zaznaczył, że stosowanie osocza w lecznictwie
jest
nadal
terapią
eksperymentalną. Decyzję o jej zastosowaniu podejmuje lekarz prowadzący w warunkach szpitalnych.
- Osocze nie jest cudownym lekiem,
który wyleczy w każdym przypadku
z COVID i lekiem ostatniej szansy -

stwierdził wiceminister. Przypomniał,
że podaje się je w I lub II stadium choroby, a podawanie go na oddziałach
intensywnej terapii jest nieefektywne.
Aktualnie w naszym kraju działa 21
regionalnych centrów krwiodawstwa,
które posiadają 130 oddziałów terenowych. Dodał, że nie ma konieczności też zapewniania separatorów
osocza wszystkim oddziałom. Jego
zdaniem jest to nieefektywne, bo
w kraju jest 200 separatorów komórkowych. - To liczba, która wielokrotnie
przekracza potrzebę poboru osocza,
z którą dzisiaj się mierzymy w całym
kraju. One muszą być efektywnie wykorzystane, czyli w miejscach, gdzie
tego poboru może być stosunkowo
dużo. Nie opłaca się ich stawiać
w miejscach, gdzie można pobrać
osocze od jednego czy dwóch ozdrowieńców – wyjaśnił.
Osocze to płynny składnik krwi,
który stanowi do 55 proc. jej objętości.
Zawiera białka, jest odpowiedzialne
za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii
do wątroby, nerek i płuc.
Osocze dla chorych na COVID-19

mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2)
i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich
krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie one są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi,
zagrażającymi życiu objawami.
Osocze może zostać pobrane od
osób między 18. a 65. rokiem życia,
które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone testem lub
wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl.
Osocze można oddać po co najmniej
28 dniach od ustąpienia objawów
COVID-19 lub 18 dni od zakończenia
izolacji. Dawcą może być osoba
zdrowa, która nie leczy się z powodu
chorób przewlekłych i waży co najmniej 50 kg. W niektórych przypadkach (np. u osób, które w przeszłości
miały przetaczaną krew) konieczne
mogą być dodatkowe badania, które
zostaną przeprowadzone w centrum
krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Procedura pobrania osocza trwa ok.
30-40 minut. Osocze pobrane podczas jednej wizyty może zostać zastosowane nawet u trzech pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło
realizuje projekt Domowej Opieki
Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów
z COVID-19. W jego ramach każdy, kto
ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej
tlenem i przekazuje dane do centrum monitoringu. Dzięki temu, w razie pogorszenia parametrów, do pacjenta szybko zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.

metr zostanie dostarczony do jego
domu przez listonosza Poczty Polskiej. Informacja o tym, że dana
osoba potrzebuje sprzętu do telemonitoringu, będzie automatycznie
przekazywana do Poczty Polskiej.
Minister zdrowia poinformował
również, że każdy kto posiada własny
pulsoksymetr może włączyć się
do programu DOM. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać, dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta (TIP) na numer – 800 190 590.

Na czym polega program DOM?
Kto może otrzymać pulsoksymetr?
Pacjenci, którzy ukończyli 55 lat są
automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej
(DOM). Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pracownik Poczty Polskiej dostarczy
urządzenie do domu pacjenta.
Jeśli pacjent ma mniej niż 55 lat,
wtedy, by otrzymać urządzenie:
• musi wypełnić formularz kontaktowy Pulsocare, który znajduje się
na stronie Ministerstwa Zdrowia,
• zostanie zakwalifikowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który jest zarejestrowany
w systemie DOM. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po otrzymaniu informacji, że u pacjenta
zdiagnozowano COVID-19, na
podstawie wywiadu medycznego,
może go zakwalifikować do programu telemonitoringu. Wtedy pacjent otrzyma dane do logowania
w systemie przez SMS, a pulsoksy-

Istotą programu jest samodzielny
pomiar saturacji oraz tętna przez pacjenta w domu za pomocą pulsoksymetrów oraz pomiar temperatury,
zanotowanie liczby oddechów czy objawów chorobowych. Pacjent zakłada
na palec pulsoksymetr, a urządzenie
automatycznie łączy się z telefonem,
na którym jest wgrana specjalna aplikacja PulsoCare. Wyniki, po wprowadzeniu do aplikacji na telefonie lub
w komputerze, są przesyłane do systemu.
Jeśli parametry któregoś z chorych
się pogorszą - konsultanci i lekarze
pracujący w Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej będą reagować.
Pulsoksymetry to proste w użytkowaniu urządzenia elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi oraz
tętna. U osób zdrowych prawidłowa saturacja wynosi około
95-100%.

Przeciwko koronawirusowi

Niedzielski: rok 2021
upłynie pod znakiem
szczepień
- Musimy się liczyć z tym, że cały
rok 2021 upłynie pod znakiem
szczepień – twierdzi minister
zdrowia Adam Niedzielski. - Jak
uzyskamy pod koniec 2021 r. odporność populacyjną - będzie
można mówić o pewnej kategorii
sukcesu - dodał.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski pytany był w internetowej
części rozmowy w Radiu Zet m.in.
o to, kiedy uda się w Polsce uzyskać
odporność populacyjną na koronawirusa. - Populacyjna odporność to
jest mniej więcej 50-60 proc. zaszczepionych ludzi. Jeżeli byśmy tę
populację ograniczyli do dorosłych,
których mamy w Polsce mniej więcej
trzydzieści kilka milionów osób, to
znaczy, że musielibyśmy wyszczepić
15 milionów - powiedział.
Dopytywany o termin nabycia populacyjnej odporności Niedzielski
powiedział, że w przypadku bardzo
optymistycznego wariantu „po wakacjach powinniśmy móc, już od
września, funkcjonować na takich
normalnych, lepszych zasadach”. Wersja realna jest taka, że musimy
się liczyć z tym, że rok 2021 upłynie
nam pod znakiem szczepień, cały.
I jak uzyskamy na koniec roku tę od-

porność populacyjną, to też myślę
można mówić o pewnej kategorii
sukcesu - podkreślił.
Pytany o to, czy przy zaszczepieniu
15 mln osób udałoby się osiągnąć
populacyjną odporność na koronawirusa, stwierdził: - Wtedy na
pewno będziemy mogli już zacząć
funkcjonować w normalnych warunkach i, powiedziałbym z punktu
widzenia epidemicznego potraktować koronawirusa i COVID jako
grypę, która jest z nami co roku,
która też zbiera swoje chorobowe
żniwo, ale nie powoduje takiej skali
chaosu, takiej skali niepewności,
jaką mamy w przypadku pandemii.
Przypomniał, że najpierw szczepieni będą medycy, seniorzy i służby
mundurowe - to sumie ok. 11 mln
osób. W jego ocenie, nie można liczyć jednak, że większość przedstawicieli tej grupy zaszczepi się do
wakacji. - Zaszczepienie tej grupy to
jest duży krok w kierunku tej odporności (populacyjnej - PAP), ale jednocześnie jest to zabezpieczanie tej
grupy ludzi, którzy są najbardziej narażeni - zaznaczył.
Wyraził nadzieję, że do wakacji
szczepieni będą nauczyciele i inne
zawody z dużą ekspozycją na ryzyko
zarażenia.
Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności
Konkurs rozstrzygnięty

Wieś jak malowana
Rozstrzygnięto konkurs „Piękna
wieś województwa śląskiego”.
Wśród laureatów znaleźli się reprezentanci naszego regionu.

Nagrody i wyróżnienia przedstawicielom wsi, które zwyciężyły
w konkursie, wręczył wicemarszałek Dariusz Starzycki. - Jednym
z najważniejszych wyzwań stojących przed władzami województwa
śląskiego jest zrównoważony
rozwój całego regionu. Tym bardziej
się cieszę, że obszary wiejskie zmieniają się, modernizują, a nierzadko
przyciągają turystów, pielęgnując
lokalne tradycje i pozwalając im ciekawie spędzić czas – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.
W tej edycji konkursu przyznano
nagrody o łącznej wartości 120 tys.
zł w pięciu kategoriach: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza zagroda
wiejska, najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi, najlepsza strona internetowa sołectwa i najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje,

obrzędy i zwyczaje ludowe. - Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Ten konkurs pokazuje
prawdziwe oblicze wsi, angażuje
mieszkańców i jest formą docenienia państwa pracy i osiągnięć –
mówił w trakcie wręczenia nagród
wicemarszałek Dariusz Starzycki.
Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej
i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości
lokalnej, pobudzanie aktywności
gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska
kulturowego i przyrodniczego przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych
pokoleń, a także kształtowanie
i utrzymanie ładu przestrzennego.
W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w tym roku nie odbyły się wizje lokalne w terenie.
Komisja Konkursowa oceniła zgłoszenia i przyznała nagrody uczestnikom na podstawie przesłanych
materiałów multimedialnych.

Wśród laureatów znaleźli się reprezentanci naszego regionu. W kategorii najpiękniejsza zagroda
wiejska województwa śląskiego
zwyciężyli Tomasz i Marta Tyfel
z gminy Mykanów. W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
pierwsze miejsce zajęła Sołtysówka
w Raczkowicach Kolonii (gm. Dąbrowa Zielona). Trzecie miejsce
w tej samej kategorii przypadło remontowi świetlicy OSP Konary
i przekształceniu jej na Klub Seniora
oraz rewitalizacji przestrzeni dookoła świetlicy w gminie Kłomnice.
Z kolei w kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje,
obrzędy i zwyczaje najlepsze okazały się „wykopki z tradycją” (gmina
Mykanów).
Przyznano również wyróżnienia.
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje,
obrzędy i zwyczaje zostało ono
przyznane za „wodzenie niedźwiedzia w Zborowskiem” (gmina
Ciasna, pow. lubliniecki).

Budżet obywatelski

Nowe „domki” dla ptaków

Blisko 140 nowych budek lęgowych dla ptaków pojawiło w częstochowskich parkach i na terenach zieleni miejskiej. O nowe
„domki” zabiegali sami mieszkańcy. Inwestycja została bowiem
zrealizowana w ramach budżetu
obywatelskiego.

W ramach realizacji projektów
z budżetu obywatelskiego, Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Miasta zlecił
montaż 139 budek dla ptaków,
w tym 81 sztuk dla mniejszych
ptaków (np. sikor) i 58 – dla ptaków
większych (np. szpaków). Budki zostały zamontowane na terenach
miejskiej zieleni, w lokalizacjach
wskazanych przez ornitologa.
Budki lęgowe dla ptaków zawisły
na terenie dzielnic Częstochówka–

Parkitka, Podjasnogórska, Stare
Miasto oraz Śródmieście. Koszt prac
wyniósł 6,5 tys. zł.
W centrum miasta nowe budki pojawiły się w pasażu środkowym III
alei Najświętszej Maryi Panny, przy
ul. Kossak-Szczuckiej, przy placu
Biegańskiego, przy ul. Żwirki i Wigury, na skwerze przy alei Kościuszki
oraz na pasie zieleni rozdzielającym
aleję Jana Pawła II - na odcinku od ul.
św. Jana do ul. Popiełuszki. Sporo
budek lęgowych zawisło np. też na
drzewach przy ul. Bialskiej i Okulickiego (na terenie miejskiego parku
przy osiedlu Parkitka).
Na tym jednak nie koniec. W przyszłym roku w naszym mieście pojawią się kolejne „domki” dla ptaków.
One również zostaną zamontowane
w ramach zadań z budżetu obywatelskiego.

Wraz z początkiem grudnia Wydział Ochrony Środowiska rozpoczął zimowe dokarmianie ptaków.
Podobnie jak w latach poprzednich,
ustawiono w tym celu 3 karmniki,
z czego 2 są usytuowane w parkach podjasnogórskich
a 1 przy Promenadzie Niemena.
Przy każdym z karmników pojawiła
się również tabliczka zawierająca
podstawowe informacje na temat
dokarmiania ptaków. Obsługa karmników polega na uzupełnianiu
karmy 2 razy w tygodniu, oraz usuwaniu ewentualnych uszkodzeń.
Ptaki dokarmiane są odpowiednimi
dla większości gatunków nasionami, głównie słonecznika. Dokarmianie będzie prowadzone do
końca marca 2021 r. Koszt akcji to
2,3 tys. zł.
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Dla osób urodzonych w 1953 r.

Szansa na wyższą
emeryturę
16 grudnia, w środę, Oddział ZUS
w Częstochowie organizuje dyżur
telefoniczny dla osób z rocznika
1953. Przepisy pozwalają bowiem
na ponowne ustalenie wysokości
świadczenia bez jego pomniejszania o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur. W niektórych
przypadkach może oznaczać to
wzrost emerytury nawet o kilkaset złotych.

Dyżur odbędzie się w środę,
16 grudnia, w godz. od 11.00
do 13.00. Osoby zainteresowane
tematyką mogą dzwonić po poradę,
konsultację, pod numer telefonu
34 368 91 34. Przepisy dotyczą wyłącznie osób, które urodziły się
w 1953 r. i przeszły na wcześniejszą
emeryturę na podstawie wniosku
złożonego przed 1 stycznia 2013 r.
Z terenu oddziału ZUS w Częstochowie takie przeliczenie może dotyczyćokoło2,7tysiącaosób.-Dzięki
rozmowie z ekspertem ZUS emeryt
czy rencista dowie się, czy przeliczenie dla rocznika 1953 będzie dotyczyło jego świadczenie, czy też
nie. W wielu przypadkach przeliczenie nastąpi z „urzędu”, dlatego
świadczeniobiorca nie musi w tym
zakresie nic robić, ale jest też grupa
osób, które chcąc mieć wyższe
świadczenie musi złożyć wniosek mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego.

Kto nie musi składać wniosku
ZUS z urzędu dokona ponownego
ustalenia wysokości emerytury
osobom, którym wcześniej już
ustalił wysokość emerytury powszechnej z pomniejszeniem
o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Przeliczeniu z urzędu
będą również podlegały renty rodzinne przyznane uprawnionym
członkom rodziny po tych osobach.
Oznacza to, że osoby te nie muszą
składać żadnego wniosku. ZUS
przeliczy świadczenia po upływie 6
miesięcy od dnia wejścia w życie tej
ustawy tj. po 11 stycznia 2021 r.

Kiedy należy złożyć wniosek
Natomiast osoby z rocznika 1953,
które do tej pory nie składały
wniosku o emeryturę w wieku powszechnym muszą złożyć taki
wniosek jeśli chcą mieć wyliczoną
emeryturę powszechną bez pomniejszenia. Taki wniosek należy
złożyć nie później niż 11 stycznia
2021 r. Takie obliczenie będzie możliwe, gdy prawo do emerytury
wcześniejszej ustalone zostało na
wniosek złożony przed 1 stycznia
2013 r.
- Serdecznie zapraszamy osoby
urodzone w 1953 r. do udziału
w dyżurze telefonicznym. To doskonała okazja, by dowiedzieć się
o swoją sytuację. Pracownik ZUS
wyjaśni, czy w naszym przypadku
jest szansa na wyższe świadczenie
oraz czy aby je uzyskać trzeba
złożyć wniosek, czy też ZUS zrobi to
za nas i przeliczy świadczenie bez
dodatkowych dokumentów - zachęca rzeczniczka.

Kampania zakończona

Bezpieczeństwo
bez barier
Zakończyła się kampania "Bezpieczeństwo bez barier" zrealizowana
przez częstochowski ruch drogowy
i Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów
w Częstochowie przy współpracy
z Fundacją Eltrox Razem Bezpieczniej. Jej celem było podniesienie
świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego i pokazanie,
że droga jest miejscem dla każdego.

Głównym założeniem kampanii
było zwrócenie uwagi społeczeństwa na bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością – przede
wszystkim na trudności w życiu codziennym, z którymi się borykają.
W ramach akcji przeprowadzono liczne prelekcje dla placówek
oświatowych
oraz
działania na drodze, mające na
celu pokazanie, że przestrzeń drogowa jest miejscem dla każdego
uczestnika ruchu drogowego.
W Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych odbyło się oficjalne zakończenie. Komendant
Miejski Policji w Częstochowie insp.
Dariusz Atłasik podsumował działania prowadzone w ramach "Bezpieczeństwa
bez
barier"
i podziękował osobom zaangażowanym w jego realizację.

W uroczystym zakończeniu kampanii uczestniczył również podkom.
Sebastian Tyras - szef częstochowskiej drogówki, mł. bryg. Tomasz
Bąk - zastępca Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Częstochowie, Mirosław Anioł - Kierownik
Biura Inżynierii Ruchu Urzędu
Miasta w Częstochowie, Ilona Juszczyk z Polskiego Związku Niewidomych, Michał Adamus - Prezes
Fundacji Eltrox Razem Bezpieczniej
oraz aktorzy, dzięki którym powstał
spot promujący akcję.
Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Konkurs

Cztery pory roku oczami
dziecka
Rekordową liczbę 651 prac z 15
gmin nadesłano na IV Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Cztery Pory Roku Oczami
Dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego
Krzysztofa Smeli.

Organizatorem wydarzenia
jest Starostwo Powiatowe
w Częstochowie, a współorganizatorem corocznie inna
gmina z terenu naszego powiatu. W bieżącej edycji Komisja konkursowa spotkała się
w Samorządowym Ośrodku
Kultury i Sportu w Janowie.
Prace w regulaminowych 5 kategoriach: wiosna, lato, jesień,
zima, 4w1, ocenili:
• Anna Tarczyńska – Dyrektor Samorządowego
Ośrodka Kultury
i Sportu w Janowie,
• Małgorzata Chebel - starszy
instruktor ds. plastyki w Regionalnym Ośrodku Kultury
w Częstochowie,
• Konrad Kokoszka - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
Wyróżnione osoby otrzymały
inteligentne opaski sportowe –
smartbandy, a laureaci karty
podarunkowe na kwoty 100,
150 i 200 zł.

Kategoria wiosna:

Wyróżnienia:
• Hanna Jowczyk, SP
w Czarnym Lesie, opiekun:
Zbigniew Małecki
• Magdalena Tasarz, GOK Dąbrowa Zielona, opiekun:
Anna Kaczmarek
• Maja Stefaniak, SP w Soborzycach, opiekun: Agnieszka
Zych

III miejsce
Martyna Kokot, SP w Rybnej,
opiekun: Izabela Modlińska

II miejsce
Jowita Zaskórska, GOK Dąbrowa Zielona, opiekun: Anna
Kaczmarek

w Koniecpolu, opiekun: Anna
Złotnicka

Kategoria lato:

Wyróżnienia:
• Zofia Kubik, SP w Mstowie,
opiekun: Anatolia Benduch
• Filip Sojda, SP w Koninie,
opiekun: Sylwia Banaś
• Daniel Gorgól, SP w Nieradzie, opiekun: Katarzyna Kamińska

III miejsce
Kalina Kowalczyk, SP w Poczesnej, opiekun: Barbara Wąsińska

II miejsce
Bartłomiej Rozpondek, ZSP
w Turowie, opiekun: Joanna
Radosz

I miejsce
Jowita Zaskórska, GOK w Dąbrowie Zielonej, opiekun: Anna
Kaczmarek

Kategoria jesień:

Wyróżnienia:
• Jakub Wojciechowski, SP
nr 1 w Koniecpolu, opiekun:
Anna Złotnicka
• Wiktor Gruca, SP Czarny
Las, opiekun: Zbigniew Małecki
• Emilia Dziembek, SP
w Starczy, opiekun: Ewa Jędrzejewska

III miejsce
Julia Cykowska, SP w Starczy,
opiekun: Ewa Jędrzejewska

II miejsce
Blanka Kędzior, SP w Lusławicach, opiekun: Dorota Wachelka

I miejsce
Magdalena Tasarz, GOK
w Dąbrowie Zielonej, opiekun:
Anna Kaczmarek

Kategoria zima:

I miejsce

Wyróżnienia:

Hanna Janiszewska, SP nr 1

• Inga Kabała, SP nr 1 w Ko-

niecpolu, opiekun: Anna
Złotnicka
• Milena Wąsek, GOK Dąbrowa Zielona, opiekun:
Anna Kaczmarek
• Milena Rozwadowska, SP
w Rudnikach, opiekun: Joanna Górnicz
• Maria Kosiń, SP w Dąbrowie
Zielonej, opiekun: Teresa Falana

III miejsce
Antonii Bednarek, SP
w Starczy, opiekun: Ewa Jędrzejewska

II miejsce
Marta Sadowska, GOK w Dąbrowie Zielonej, opiekun: Anna
Kaczmarek

I miejsce
Lena Strzelecka, SP w Nieradzie, opiekun: Katarzyna Kamińska

Kategoria 4w1:

Wyróżnienia:
• Kornelia Grobelak, SP
w Czarnym Lesie, opiekun:
Renata Paludkiewicz
• Nadia Stolarska, SP w Turowie, opiekun: Joanna Radosz
• Marta Sadowska, GOK
w Dąbrowie Zielonej,
opiekun: Anna Kaczmarek
• Ada Perkowska, SP
w Wierzchowisku, opiekun:
Anna Mazur
• Maja Kuras, GOK w Dąbrowie Zielonej, opiekun:
Anna Kaczmarek
• Liwia Skupień, SP w Łoskach, opiekun: Magdalena
Sikora

III miejsce
Julia Cykowska, SP w Starczy,
opiekun: Ewa Jędrzejewska

II miejsce
Kacper Musiał, SP w Starym
Cykarzewie, opiekun: Zofia
Kajdana

I miejsce
Marcel Leśniak, SP nr 1 w Koniecpolu, opiekun: Anna Złotnicka

Będą mogli wypożyczyć
koncentratory tlenu
Mieszkańcy gminy Dąbrowa Zielona będą
mogli nieodpłatnie wypożyczyć koncentratory tlenu

Gmina Dąbrowa Zielona podjęła kolejne
działania, aby pomóc mieszkańcom chorującym na COVID-19. Trzy tygodnie temu został zamówiony, a kilka dni temu dotarł
sprzęt do tlenoterapii domowej (koncentrator tlenu). - Dwa tygodnie wcześniej oddaliśmy w użyczenie naszym mieszkańcom
również pulsoksymetry, które mierzą tętno
i wysycenie krwi tlenem. Dzięki tym urządzeniom, pod nadzorem lekarza, będzie można
kontrolować stan swojego zdrowia w swoim
domu. Nie wszyscy bowiem jesteśmy
w stanie określić, po objawach choroby,
kiedy jest moment na wezwanie karetki pogotowia – informują przedstawiciele gminy
Dąbrowa Zielona. Zakupiony sprzęt umożliwi podjęcie właściwej decyzji. Z koncentra-

zdj. UG Dąbrowa Zielona

zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Dąbrowa Zielona

torów tlenu będzie można skorzystać po
decyzji lekarza i zgodnie z jego zaleceniami.
W sumie gmina zakupiła pięć koncentratorów tlenu i dwadzieścia pulsoksymetrów.
Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie.
Można się po niego zgłaszać do Urzędu
Gminy w Dąbrowie Zielonej, nr tel. 34 355
50 18 lub 19.

Ruszyły konsultacje społeczne

Olsztyn chce być miastem
Q cd. ze str. 1
25 lutego Rada Gminy Olsztyn jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej do
odzyskania praw miejskich przez Olsztyn,
a 10 września uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Olsztyn
konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości statusu miasta. Te już
się rozpoczęły. Potrwają do 15 stycznia.
Mają one charakter deklaracji pisemnej
w formie ankiety („ZA”,,PRZECIW” lub
„WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”). W konsultacjach mogą w uczestniczyć wszyscy
pełnoletni mieszkańcy gminy. - Bardzo zależy nam na Państwa opiniach na temat
przywrócenia Olsztynowi praw miejskich.
Chcemy wiedzieć, czy działania zapoczątkowane przez samorząd są zgodne z Państwa przekonaniami i wizją rozwoju
miejscowości – zaznaczają przedstawiciele
gminy Olsztyn.
Wypełnione ankiety można dostarczyć
w różnoraki sposób:
• składać bezpośrednio w Urzędzie
Gminy Olsztyn,
• wysłać pocztą tradycyjną na adres

Urzędu Gminy Olsztyn,
• zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl,
• wysłać elektronicznie z wykorzystaniem
platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem
elektronicznym).
Wyniki konsultacji zostaną podane do
wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olsztynie oraz na
tablicy ogłoszeń.
Z chwilą odzyskania praw miejskich
gmina stałaby się gminą miejsko - wiejską.
Status miasta dotyczyłby tylko Olsztyna,
który okalałyby - tak, jak obecnie - wsie.
- Byłby to krok milowy do dalszego rozwoju i polepszania standardu życia, bo
miasto to nowe możliwości pozyskiwania
środków finansowych, prestiż, sprawiedliwość dziejowa i inne postrzeganie nas
przez partnerów i inwestorów – mówią
zgodnym chórem orędownicy przywrócenia Olsztynowi praw miejskich Tomasz
Kucharski, wójt Gminy Olsztyn, ks. Prałat
Ryszard Grzesik i Mariola Matysek, długoletnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Kolejny projekt z unijnej kasy

Dąbrowskie przedszkolaki
przecierają szlaki
Od 1 stycznia Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej rozpocznie realizację projektu „Dąbrowskie przedszkolaki przecierają szlaki” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej, rozszerzenie oferty
przedszkola o dodatkowe zajęcia i wsparcie
osób niepełnosprawnych. Ponadto dzięki
projektowi nauczyciele podniosą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach organizowanych na miejscu w przedszkolu.
Wsparciem objętych będzie łącznie 80
dzieci i wszyscy nauczyciele przedszkola. Zostaną wydłużone godziny funkcjonowania
placówki, co ułatwi rodzicom pogodzenie

pracy z obowiązkami rodzicielskimi. Będą
prowadzone bezpłatne zajęcia dodatkowe zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, słuchowe i sensoplastyki. Nauczyciele podniosą
swoje kompetencje w zakresie pedagogiki
freblowskiej, edukacji przez ruch D. Dziamskiej oraz posługiwania się w swojej pracy
nowoczesnymi narzędziami TiK. - Dzięki
projektowi dzieci z terenu Gminy Dąbrowa
Zielona wyrównają szanse edukacyjne, co
umożliwi im lepszy start w szkole podstawowej, a nauczyciele podniosą swoje kompetencje i będą mogli prowadzić ciekawe
zajęcia w kolejnych latach – informują przedstawiciele gminy Dąbrowa Zielona. Przedszkole na realizację projektu otrzyma
wsparcie ze środków unijnych w kwocie 249
257,84.
Opracowanie: Katarzyna Gwara

edukacja
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VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie
Goi Peace
Foundation Forum
2020

Masterclass
z Agnieszką
Holland

Dnia 21 listopada nauczyciel języka angielskiego VII LO im.
Mikołaja Kopernika, Marzena Kossak-Wąchała miała przyjemność uczestniczyć w Goi Peace Foundation Forum 2020
na zaproszenie tejże Fundacji Pokojowej, z siedzibą w Japonii. Ze względu na pandemię forum odbyło się online, jednakże dużym plusem było to, że tym razem ilość uczestników,
obserwatorów w czasie rzeczywistym nie była ograniczona.
Jedynym minusem była bardzo wczesna pora. Forum rozpoczęło się o godz.14 (Japonia), ale dla uczestników ze strefy
czasu środkowoeuropejskiego była to godz. 6.00.
Zaproszenie było związane z uczestnictwem naszej szkoły
w konkursie międzynarodowym na esej, organizowanym
przez Pokojową Fundację Goi z Tokio we współpracy
z UNESCO. Nasza szkoła, jako jedyna szkoła z Polski i jedna
z 59 z całego świata, zdobyła w tym konkursie nagrodę
SCHOOL INCENTIVE AWARDS, .
Myślą przewodnią forum było “Tworzenie Lepszego
Świata dla Przyszłych Pokoleń” ( “Creating a Better World
for Future Generations”), a całość była podzielona na dwie
części.
Pierwsza część (Goi Peace Award Acceptance Speech
and Talk Session) była okazją do wysłuchania pochodzącego z Francji Jacquesa Attali, laureata Goi Peace Award.
Jest to przyznawana corocznie nagroda dla osób lub organizacji, które mają ogromny wkład w propagowanie
utrzymania pokoju i harmonii na świecie.
Część druga (Voices of Youth) to była prezentacja zwycięskich esejów w 2 kategoriach wiekowych. Pierwszym prezentującym był 12-letni uczeń ze Sri Lanki, zwycięzca kategorii
dziecięcej, a zaraz po nim mieliśmy szansę wysłuchać 18-letniej uczennicy z Ukrainy, która wygrała drugą kategorię wiekową.
Forum było prowadzone przez Masami i Hiroo Saionji,
przedstawicieli Fundacji i było bardzo ciekawym doświadczeniem dla wszystkich słuchaczy.
Więcej informacji na stronie:
https://www.goipeace.or.jp/en/work/forum/

W ramach inicjatywy Instytutu Francuskiego oraz
Europeen Film Factory, ochotnicy z naszego Liceum
mogli wziąć udział w spotkaniu z panią Agnieszką Holland. Godzinne spotkanie w j. angielskim, odbyło się
2 grudnia, on line. Tematem Masterclass, był film „Europa, Europa”, link do zapowiedzi do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=p9VGzg5cUaU
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z 30 krajów, a 4
klasy zostały wylosowane do udziału w dyskusji z reżyserką. Pani Agnieszka Holland, w sposób bezpośredni
i inspirujący, udzielała odpowiedzi na pytania. Podkreślała znaczenie historii, jako siły która przenika do naszej współczesności, przed którą nie sposób uciec.
Poznaliśmy też tajniki odnoszące się do procesu kręcenia filmu, sposób ukazania historii, dobór scen,
wreszcie skrócenie filmu o 40 minut, po pierwszym
większym pokazie. Pomysł na film Europa, Europa, powstał po poznaniu historii Solomona Perela. Jego doświadczenie okresu II wojny światowej znacznie
odbiega od historii żydowskich chłopców z tego
okresu i w tym miejscu na ziemi. Wycinek życia pana
Perela, może stać się początkiem do rozmyślań na tematy bardziej uniwersalne, dotyczące własnej tożsamości i uwikłania w to, co niesie świat. Granicy między
możliwością adaptacji a porzuceniem swojego ja, oraz
chęcią życia, stającą się niejako, bohaterem tego filmu.
Dowiedzieliśmy się też, skąd wziął się pomysł na
tytuł filmu: Europa, Europa miało odzwierciedlać
dwoistość tego kontynentu: miejsca narodzin wspaniałych cywilizacji i wartości, a jednocześnie zbrodniczej ideologii.
Wszystkim uczestnikom, spodobała się otwartość
pani Agnieszki Holland, jej obrazowy język, charyzma.
Mam nadzieję, że takie wydarzenie zainspiruje
uczniów do dalszych poszukiwań filmowych, do odkrywania historii a dzięki nim, lepszego poznawania
siebie.

■ KOPERNIK NEWS: p. prof. Marzena Kossak-Wąchała.

Stanisław Lem
– pisarz nie z tej ziemi
Wszyscy uczniowie i nauczyciele doświadczamy obecnie życia w trudnym
czasie, naznaczonym pandemią. Wiemy, jak ważne jest, aby znaleźć dla siebie
jakąś formę oderwania się od problemów związanych choćby z ograniczoną
liczbą kontaktów ze znajomymi, rówieśnikami. Nauczyciele - bibliotekarze
VII LO proponują w tej sytuacji sięgnięcie po książkę. Co tydzień polecają pozycje wybranego autora i starają się trafić w gust i potrzeby czytelników.
Tym razem to autor prozy – powieści fantastycznych – dosłownie i w przenośni. Bo za takiego uważany jest S. Lem. Nie jest tak poczytny jak S. King, ale
często ktoś pyta o jego książki dostępne w bibliotece. Więc już od razu zapewniam, że mamy 10 tytułów. Dodatkowo jeszcze biografia autorstwa W. Orlińskiego- „Lem. Życie nie z tej ziemi”(z której zaczerpnięty został tytuł artykułu).
Stanisław Lem urodził się 12.09.1921 we Lwowie, zmarł 27.03.2006 w Krakowie. Jest to wybitny polski pisarz gatunku science fiction, filozof, futurolog
oraz krytyk. W 1940 rozpoczął studia medyczne, które ukończył w latach
1946-48 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie osiadł po wojnie.
Początkowo ogłaszał artykuły w fachowej prasie lekarskiej, recenzje i felietony, opowiadania i wiersze. Debiutował w 1946 powieścią „Człowiek
z Marsa”. Sławę najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki przyniosła mu książka „Astronauci” (1951).
Jego twórczość porusza tematy takie jak: rozwój nauki i techniki, natura
ludzka, czy miejsce człowieka we Wszechświecie. Charakterystyczny jest
język Lema - z żartem i stosowną anegdotą. Człowiek w jego powieściach jest
nieustannie zagrożony poprzez siły, które sam wyzwolił. Rozwój techniki
stawia pod znakiem zapytania uniwersalne wartości, np. dobro, sprawiedliwość. Pytania o odporność człowieka na psychiczne następstwa życia w ciągłym kontakcie z techniką są głównym punktem, wokół którego jest
skoncentrowana akcja książek Lema.
Najsympatyczniejszą postacią w utworach tego autora jest pilot Pirx- przeciętny człowiek przyszłości, wypełniający zwyczajne obowiązki pilota pojazdów kosmicznych.
Stanisław Lem jest najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem. Jego książki
przetłumaczono na 40 języków, osiągnęły nakład ponad 30 milionów egzemplarzy. Otrzymał kandydaturę do literackiej Nagrody Nobla. Ostatecznie
przyznano ją Czesławowi Miłoszowi (1980).
Był odznaczony m.in. medalem „Gloria Artis”. Jego nazwiskiem nazwano
planetoidę oraz pierwszego polskiego satelitę naukowego.
Oto kilka tytułów powieści Lema: „Opowieści o pilocie Pirxie”, „Bajki robotów”, „Pamiętnik znaleziony w wannie”, „Solaris”, „Wizja lokalna”, „Wysoki
zamek” (powieść autobiograficzna).
■ KOPERNIK NEWS: p. prof. Aneta Kupczak

■ KOPERNIK NEWS: p. prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka.

Drużyna naszej szkoły zdobyła I MIEJSCE podczas

Mistrzostw Szkół Technicznych
i Branżowych – ZAWODOWIEC 2020
Podczas I edycji Turnieju Piłki Nożnej
organizowanego w ramach IV CZĘSTOCHOWSKICH TARGÓW SZKOLNYCH ZAWODOWIEC 2020, które odbywały się w Hali Sportowej Częstochowa w dniach 4 – 5 marca drużyna naszej szkoły zdobyła I miejsce.

W ramach imprezy można było zapoznać się z ofertą częstochowskich
szkół technicznych i branżowych,
Politechniki Częstochowskiej oraz
z ofertą najlepszych częstochowskich pracodawców.
Podczas tych dwóch dni poznaliśmy również najlepszy zespół
w piłkarskich zmaganiach sporto-

wych. Drużyna mistrzów, czyli Zespół
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących im. Stefana
Żeromskiego występująca w składzie: Wojciech Kuczera, Patryk Pakuła , Adam Niedźwiedź, Mateusz
Musiałowski, Dawid Jagusiak,
Kacper Synowiec, Daniel Małek,
Dominik Kempiński, Fabian Słabosz
, opiekunem drużyny był Krzysztof
Kościański zdobyła dla swojej szkoły
okazały puchar przechodni, który
do następnej edycji będzie dumnie
się prezentować
w murach zwycięskiej placówki.
Do rywalizacji przystąpiło łącznie
11 reprezentacji, w pierwszym dniu
drużyny rozlosowane na dwie grupy

rywalizowały ze sobą w systemie
gry "każdy z każdym". Najlepsze zespoły z obu grup od razu zostały zaklasyfikowane
do
meczy
półfinałowych, natomiast reszta
drużyn w zależności od miejsca zajętego w tabeli grupowej nadal miały
szansę na udział w wielkim finale jednak ich droga była dłuższą i do
pokonania czekali kolejni rywale.
Emocji jakie zaserwowali nam
młodzi piłkarze udałoby się rozdzielić na kilka zawodów. Efektowne,
efektywne
akcje
indywidualne i zespołowe, piękne
bramki, radość ze zwycięstwa i rozczarowanie po porażce - to wszystko
mogliśmy przeżywać podczas

dwóch dni w Hali Sportowej Częstochowa. Sam zamysł takiej imprezy
został bardzo dobrze odebrany
przez Dyrektorów szkół, nauczycieli
oraz samych uczestników. Publiczność dopisała, ponieważ równolegle
w holu głównym odbywały się targi
ZAWODOWIEC a jego uczestnicy

chętnie zasiadali na trybunach
i wspierali rywalizujących zawodników.
Puchar wręczył Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Jest on prezentowany przy wejściu
do budynku naszej szkoły
■ Krzysztof Kościański
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Żydzi w Częstochowie

Spotkania z historią
We wtorek 15 grudnia 2020, na
stronie internetowej Zespołu
Szkół im. gen. Władysława Andersa będzie miała miejsce premiera
Spotkania z historią Żydów częstochowian w reżyserii Michała
Tkaczyńskiego. Film podejmuje tematykę historii społeczności żydowskiej, zamieszkującej przedwojenną Częstochowę, jak również
ukazuje zaangażowanie szkoły
w przybliżanie tej problematyki
uczniom.

W Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa od roku 2019/2020 są
realizowane dwa projekty. Jeden pod
nazwą Poznanie historii częstochowskich obywateli pochodzenia żydowskiego oraz Holokaustu, drugi to
projekt multikulturowy Twin Schools
Program - Connecting Worlds, polegający na poznaniu podobieństw
i różnic kulturowych różnych narodów i społeczności.
Uczestnicy tych projektów podejmują działania, które pozwalają im poznać miejsca w Częstochowie oraz na
świecie i innych rejonach Polski, związane z historią społeczności żydow-

skiej, a także poszczególne losy
Żydów częstochowian, którzy przyczynili się do rozwoju miasta, jego rozkwitu gospodarczego i kulturalnego.
Proponowany film jest więc jednym
z efektów wspominanych projektów
edukacyjnych, a nakręcenie go było
możliwie dzięki finansowemu
wsparciu ze strony Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce, które sponsorowało również inne działania pierwszego z wy-

mienionych projektów. Nie można
również pominąć faktu, iż kluczowe
znaczenie w realizacji Poznania historii częstochowskich obywateli pochodzenia żydowskiego oraz
Holokaustu czy multikulturowego
projektu ma budowanie właściwego
klimatu poznawczo-intelektualnego
wśród uczniów i nauczycieli przez dyrektora szkoły Iwonę Brzezowską,
stała współpraca z TSKŻ w Częstochowie, z Alonem Goldmanem – prze-

wodniczącym Stowarzyszenia Żydów
Częstochowskich w Izraelu, Jerzym
Mizgalskim – profesorem UJD w Częstochowie, a także z Muzeum Częstochowskim oraz przychylność władz
Miasta. Film Spotkanie z historią
Żydów częstochowian skierowany
jest do wszystkich mieszkańców Częstochowy i kraju, a dostępny będzie
pod następującymi adresami internetowymi:
http://www.zsanders.eu
Zespół Szkół im. gen. W. Andersa na
https://pl-pl.facebook.com/
■ dr Daria Jekiel
- koordynator projektu „Poznanie
historii częstochowskich obywateli
pochodzenia żydowskiego
oraz Holokaustu”,
nauczycielka w Zespole Szkół im. Władysława Andersa w Częstochowie

VIII LO Samorządowe w Częstochowie

Co słychać w LOS – ie?
Pomysł na lekturę

Na to, aby sięgnąć po ciekawą książkę zawsze jest dobry czas!
Nawet w chwili, gdy uczniowie kilka godzin dziennie spędzają
przed komputerami, aby uczyć się zdalnie. Owszem, młodzież jest
zapracowana i nie zawsze znajdują motywację, aby przeczytać coś
innego niż fragment podręcznika. Ale na każdym kroku warto im
przypominać, że nie ma nic piękniejszego, niż zatopić się w lekturze. Dlatego też z inicjatywy biblioteki VIII LOS nauczyciele zachęcająwczasiezajęćonlineswoichuczniówdotego,aby–wramach
oderwania się choćby na chwilę od nauki – sięgali po interesujące
książki.
W miniony piątek, 4 grudnia, pan profesor Cezary Wachelka
opowiadał uczniom kl. I c o pozycji, którą sam przeczytał jednym
tchem. O reportażu Pawła Smoleńskiego „Wnuki Jozuego”. To
książka o pułapce nienawiści, w której tkwią od dziesiątek lat Izraelczycy i Palestyńczycy. Reportaż o żydowskich osadnikach na Zachodnim Brzegu Jordanu i o Arabach, którzy też tam mieszkają.
I każda z tych nacji uważa, że jest to ich ziemia!
„Wnuki Jozuego” to pozycja, z której znajdujemy wiele ciekawych informacji o sytuacji w tym regionie świata. Autor pisze

Nasz pierwszy jeż

o krzywdzie, którą wylewają z siebie zarówno jedni, jaki drudzy.
O spirali strachu i przemocy, o bliskowschodnim konflikcie, którego końca nie widać…
Atutem „Wnuków Jozuego” jest to, że autor tej pozycji Paweł
Smoleński, stara się opisywać racje Izraelitów i Palestyńczyków
bezstronnie, wnikliwie wsłuchując się w pełne bólu i żalu opowieści. Nie komentuje, zadaje od czasu do czasu pytania, a wnioski
do rozważania zostawia swoim czytelnikom.
■ Cezary Wachelka i Biblioteka VIII LOS

W jednym z kopców, usypanych na terenie ogrodu VIII LOS,
zamieszkał jeż. Jeżyk już śpi, nie chcemy go niepokoić. Wytropił go Pan Jurek, nasz szkolny konserwator, na jego cześć
nazwaliśmy jeża - Jerzy Losik.
Mamy nadzieję, że inne kopce również zostały zajęte przez
te przemiłe i pożyteczne zwierzątka. Zaobserwowaliśmy wygrzebane w nich małe jamki. Będziemy pilnować, by nic nie zakłócało ich zimowego snu.
Słodkich snów malutki. I zapraszamy wszystkie bezdomne
jeże, u nas będzie Wam dobrze :)
■ Eko LOS

Edukacja medialna inaczej
Uczniowie klasy II j uczestniczyli w lekcji edukacji medialnej, której tematem była walka z hejtem i mową nienawiści. Mieli za zadanie stworzyć plakaty, związane z tą tematyką. W ten sposób pokazali jak ważne jest zwracanie uwagi na przemoc słowną
i agresję w sieci. Kolejny raz młodzi ludzie udowodnili, że są kreatywni i mają ciekawe pomysły.
■ Ariona Królikowska

Książki opowiadają
wiersze
W ramach projektu „Magia czytania” (Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa), zorganizowana została akcja
"Książki opowiadają wiersze". Młodzież z klas IIh i IIg miała za
zadanie ułożyć swoje książki w stos, a następnie odczytać od
góry do dołu tytuły, z połączenia których powstał wiersz.
Efekty ich twórczości są zadziwiające. Brawo za pomysłowość
i aranżację.
■ Agnieszka Kołodziej - Dudek

Magia czytania
„Magia czytania” to kolejny projekt, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Poprosiliśmy naszych czytelników o to, by przysłali nam zdjęcia ulubionych książek (niektórzy
zdecydowali się na sfotografowanie siebie z ulubioną książką, brawo).
Zdjęcia są wspaniałe, pokazały, że nasi uczniowie chętnie sięgają po
książki, szczególnie w dobie pandemicznego zamknięcia w domach.
Dowiedzieliśmy się również dużo na temat preferencji czytelniczych
naszej młodzieży :), co było dla nas bardzo cennym doświadczeniem.
Projekt był realizowany we współpracy z nauczycielami: panią Teresą
Rygalik – Weżgowiec, panią Arioną Królikowską. Zdjęcia zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Myślę, że możemy być
z nich dumni z naszych czytelników.
■ Biblioteka VIII LOS

prawo
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Czym jest i komu przysługuje

Zadośćuczynienie
za śmierć bliskiej osoby
Śmierć osoby najbliższej jest niewątpliwie tematem ciężkim dla
każdego człowieka i wiąże się
z wieloma silnymi emocjami. Warto jednak wiedzieć, że jeśli straciliśmy kogoś bliskiego i istnieje
sprawca szkody (np. w wypadku
komunikacyjnym zawinionym
przez inną osobę, czy też jako
wynik błędu w sztuce lekarskiej),
to możemy domagać się wypłaty
zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę. Zadośćuczynienia można domagać się od sprawców
szkody, bądź podmiotów ich
ubezpieczających.

Czym jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie to pewnego rodzaju „odszkodowanie” za poniesione
szkody niematerialne. Wypłata zadośćuczynienia ma na celu złagodzenia różnego rodzaju cierpień
fizycznych lub moralnych (krzywdy).
Jak wskazuje się w orzecznictwie

sądów, doznana krzywda musi być
rzeczywista (nie można jej domniemywać). Jednocześnie cierpienia nie
muszą mieć charakteru trwałego,
a ich długotrwałość i intensywność
wpływa jedynie na wysokość zasądzonej przez sąd kwoty.

Komu przysługuje zadośćuczynienie
za śmierć bliskiej osoby?
Sąd może przyznać zadośćuczynienie
najbliższym członkom rodziny zmarłego. W polskim prawie nie znajdziemy definicji kim jest najbliższy
członek rodziny, jednak w tym przypadku pomocny będzie dorobek
orzeczniczy sądów polskich.
Sądy stoją na stanowisku, iż w takim
przypadku należy przyjmować szerokie rozumienie rodziny, a akcent należy kłaść nie tyle na formalny stopień
pokrewieństwa, ile na charakter rzeczywistych stosunków łączących
zmarłego poszkodowanego z osobą
dochodzącą
zadośćuczynienia.
Uprawnionym może być nie tylko
małżonek czy dzieci, ale także np. kon-

kubent/konkubina (w tym przypadku
nie powinna mieć znaczenia orientacja seksualna osób żyjących w konkubinacie), pasierb, macocha,
dziadkowie czy przyrodnie rodzeństwo.
Co bardzo ciekawe, dziecko które
jest poczęte może dochodzić zadośćuczynienia za śmierć ojca pod warunkiem, iż urodzi się żywe. W takim
przypadku porównuje się uszczerbek,
jakiego doznaje kilkuletnie dziecko
w związku ze śmiercią rodzica i na tej
podstawie oszacowuje się odpowiednią sumę zadośćuczynienia.
Warto podkreślić, że sąd będzie za
każdym razem badał jak bliskie stosunki łączyły zmarłego z osobą, która
dochodzi zadośćuczynienia.

Czy dochodzenie zadośćuczynienia
jest ograniczone w czasie?

Wycena zadośćuczynienia to bardzo
skomplikowana kwestia, gdyż trudno
jest oszacować rozmiar krzywdy, jakiej doznała osoba poszkodowana po
śmierci osoby bliskiej, a to właśnie roz-

miar krzywdy jest tutaj kluczowym
aspektem.
Nie istnieją żadne „spisane” kryteria,
które warunkują wysokość zadośćuczynienia.
Sądy ustalając kwotę uwzględniają
wszelkie okoliczności w konkretnej
sprawie, takie jak rozmiar, trwałość
i natężenie krzywdy, a także więzi
emocjonalne jakie łączyły osobę dochodzącą zadośćuczynienia ze
zmarłym. Pośrednio bierze się pod
uwagę również wspólne zamieszkiwanie, wiek zmarłego i poszkodowanego.
Co bardzo ważne, ustalając wysokość zadośćuczynienia, nie bierze się
pod uwagę sytuacji materialnej osoby
uprawnionej do otrzymania zadośćuczynienia.
W sprawach, które prowadzimy
Sądy zasadniczo przyznają kwoty od
20000,00 zł do nawet 150000,00 zł.

Agnieszka Rusek
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak
aplikant radcowski w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Podsumowując, by ktoś mógł wstąpić
w stosunek najmu po zmarłym najemcy muszą zostać spełnione dwa
wymagania:
1) jedna z ww. „bliskich” dla najemcy
osób żyje w chwili jego śmierci;
2) do chwili śmierci najemcy ta sama
osoba stale z nim zamieszkiwała
w danym lokalu.

pienia w stosunek najmu po śmierci
najemcy, kryterium to nie ma zastosowania

Również gmina ma prawo wypowiedzieć umowę najmu osobom, które
naruszają zasady przebywania w nim.

Warunek konieczny
– brak innych najemców.

Dziedziczenie lokalu socjalnego.

Jak oblicza się wysokość zadośćuczynienia?

Roszczenie o zadośćuczynienie ulega
przedawnieniu, czyli jest ograniczone
w czasie. Można go dochodzić przez
trzy lata od dnia dowiedzenia się
o szkodzie i o osobie obowiązanej do
jej naprawienia (termin ten nie może
być dłuższy niż dziesięć lat od dnia,
w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę).
W przypadku gdy zdarzenie, które
wywołało śmierć osoby najbliższej
(np. wypadek komunikacyjny) posiada
znamiona przestępstwa, czas przedawnienia wydłuża się i wynosi 20 lat
od momentu popełnienia przestępstwa (bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie
i o osobie obowiązanej do jej naprawienia).
■ Hubert Nowak

Mieszkanie komunalne

Prawo najmu
nie przechodzi na jego
spadkobierców?
Czy można odziedziczyć
mieszkanie komunalne?
Co się stanie z mieszkaniem
po śmierci najemcy?
Na wstępie należy zaznaczyć, że
prawo najmu lokalu mieszkalnego –
również komunalnego, nie wchodzi
w skład spadku po najemcy. To
znaczy, że po śmierci najemcy mieszkania, prawo do najmu mieszkania nie
przechodzi na jego spadkobierców.
Nie znajdują wówczas zastosowania
reguły rządzące prawem spadkowym.
Oznaczone osoby mogą jednak
wstąpić w stosunek najmu po
zmarłym najemcy, czyli dalej mieszkać
w tym mieszkaniu, niezależnie od
tego, czy są jego spadkobiercami czy
nie. Muszą oni jednak spełnić odpowiednie warunki.
Możliwości wstąpienia w stosunek
najmu po zmarłym są takie same niezależnie od tego, czy stosunek najmu
powstał na mocy umowy z właścicielem mieszkania, czy na podstawie
decyzji administracyjnej o przydziale
mieszkania (mieszkanie komunalne).

Kto może najmować mieszkanie
po zmarłym najemcy?
Osoby, które mogą wstąpić w stosunek najmu powinna łączyć ze
zmarłym najemcą bliska więź, np. rodzinna, osobista.
Do osób tych należą:
1) małżonek zmarłego najemcy,
który nie był współnajemcą mieszkania;
2) dzieci najemcy i jego małżonka
(mogą to być wspólne dzieci małżonków, dzieci najemcy, którego mał-

żonek nie jest biologicznym rodzicem
oraz dzieci małżonka najemcy, którego najemca nie jest biologicznym rodzicem);
3) osoby, wobec których najemca był
zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych;
4) osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (oznacza to osobę, którą łączyła
z najemcą taka więź, jaka łączy małżonków).

Stałe zamieszkanie ze zmarłym
najemcą.
Co istotne, osoby wymienione wyżej
aby móc wstąpić w stosunek najmu po
zmarłym najemcy, muszą z nim stale
zamieszkiwać do chwili jego śmierci.
Istotne jest to, czy dana osoba faktycznie mieszkała ze zmarłym najemcą w danym mieszkaniu. Nie
spełnia warunków stałego zamieszkania pobyt bliskiej osoby w celu pomocy i opieki nad najemcą.
Warunkiem wstąpienia w stosunek
najmu jest to, czy w tym mieszkaniu
znajdowało się rzeczywiście centrum
spraw życiowych osoby, która chce
wstąpić w stosunek najmu, a w razie
pozbawienia jej tego mieszkania nie
miałaby ona żadnego innego miejsca
do zamieszkania. Czasowe przebywanie np. w innym mieście nie
oznacza, że stałe zamieszkiwanie
z najemcą ustało. Natomiast sam fakt
zameldowania w mieszkaniu automatycznie nie oznacza, że osoba ta zostanie uznana za „stale mieszkającą”
ze zmarłym najemcą (choć może to
ułatwiać udowodnienie, że dana
osoba mieszka w danym miejscu).
Trzeba wykazać rzeczywisty stan zamieszkiwania z najemcą w mieszkaniu do chwili jego śmierci.

Jeśli jesteśmy w stanie wskazać
kilka takich osób, to one wszystkie
mogą wstąpić w stosunek najmu –
stać się współnajemcami. Natomiast, jeżeli w chwili śmierci najemcy
nie ma osób, które spełniałyby te
warunki, nikt nie wstępuje w stosunek najmu, a w konsekwencji stosunek najmu wygasa.
Zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego uzależnione jest od
spełnienia kryterium dochodowego
uregulowanego w uchwale rady
gminy. Jednak w przypadku wstą-

Osoby wymienione wyżej mogą
wstąpić w stosunek najmu tylko, jeśli
nie ma innych współnajemców lokalu. Jeśli zmarł jeden z najemców
mieszkania, ale wciąż żyją inne osoby,
które razem z nim były najemcami
mieszkania, to nie można zastosować
powyższych zasad. Podsumowując,
do wstąpienia w stosunek najmu
może dojść tylko, jeżeli zmarł jedyny
najemca.

Co jeśli nie chcę dalej najmować
mieszkania komunalnego?
Osoby, które stały się najemcami lokalu, a nie chcą z niego korzystać,
mogą wypowiedzieć najem stosując
się do terminów wypowiedzenia.

Na wyższej przedstawionych zasadach nie można „odziedziczyć”
najmu lokalu socjalnego. Prawo do
lokalu socjalnego jest prawem o charakterze osobistym, które przysługują
konkretnej osobie lub osobom (po
spełnieniu określonych warunków),
dla których wynajem czy kupno własnego mieszkania to zbyt duży wydatek. Jeśli najemca lokalu socjalnego
umrze, to na jego miejsce powinna
wstąpić kolejna osoba, która spełnia
szczególne warunki. Ich spełnienie
powinno zostać każdorazowo udowodnione. Takich uprawnień nie uzyskuje się automatycznie, wskazując
jedynie na „bliski związek” i wspólne
zamieszkiwanie ze zmarłym mającym
prawo do lokalu socjalnego.
■ Agnieszka Rusek
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Nabór wniosków przedłużony

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi
Do 31 grudnia można skła-

dać wnioski o przyznanie pomocy na założenie biznesu

na wsi. - Chcemy, by jak najwięcej rolników mogło skorzystać z takiej pomocy –

podkreśla Halina Szymańska, prezes ARiMR.

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą założyć firmę na
wsi i uzyskać na ten cel „Premię na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata
2014-2020. Początkowo była
mowa, że termin zakończenia naboru to 30 listopada. Został on
jednak wydłużony do 31 grudnia.
O premię może ubiegać się rolnik,
małżonek rolnika lub domownik,
który m.in. podlega ubezpieczeniu

w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O dofinansowanie mogą
starać się osoby, które chciałyby
rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy,
jak również osoby, które przez 24
miesiące poprzedzające złożenie
wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą

oraz te, które swój biznes na wsi już
prowadzą i chcą go rozszerzyć
o nowy rodzaj działalności.
Wysokość premii uzależniona
jest od liczby miejsc pracy, które
rolnik planuje utworzyć w swojej
firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł.
Przy dwóch premia wzrasta do
200 tys. zł, a przy trzech do 250
tys. zł.
Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana
w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.)
rolnik otrzyma, gdy spełni warunki
określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to
9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20
proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak
niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty
pierwszej raty pomocy.
Co ważne, 70 proc. kwoty premii
musi być wydane na inwestycje
w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków
transportu czy wyposażenia. Pozo-

stałe 30 proc. można przeznaczyć
na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.
Firma, która zostanie założona
dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą
pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną,
fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem,
prowadzeniem
obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi,
opieką nad dziećmi lub osobami
starszymi czy niepełnosprawnymi,
a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości,
księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem
obejmuje ponad 400 pozycji, tzw.
kodów PKD.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać
osobiście, drogą elektroniczną lub
rejestrowaną przesyłką pocztową.
■ KG

motoryzacja

PIĄTEK-NIEDZIELA 11-13 GRUDNIA 2020

13.

Inwestycja zostanie dofinansowana

Remont ulicy Złotej w przyszłym roku
Q cd. ze str. 1
Przypomnijmy, że w budżecie
miasta przed kilkoma miesiącami zostały zabezpieczone środki na wkład
własny na realizację tego zadania.
Miasto oczekiwało jednocześnie
wsparcia ze strony Funduszu Dróg
Samorządowych składając wniosek
o dotację właśnie w kwocie ponad 5,1
mln zł. W pierwszym zestawieniu
wniosek znalazł się na liście rezerwowej, a los realizacji zadania był niepewny. Wówczas starania prezydenta
Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka o zakwalifikowanie inwestycji
do dofinansowania wsparli także m.
in.: miejscy radni na czele z Krystyną

Stefańską czy senator RP z Częstochowy, Wojciech Konieczny. Pisma,
petycje i wspólne stanowiska poparte
były dodatkowo setkami podpisów
samych mieszkańców, którzy oczekują przebudowy ul. Złotej od dłuższego czasu. Starania przyniosły
oczekiwany efekt.
Przebudowa ulicy Złotej rozpocznie
się wraz z początkiem nowego sezonu
budowlanego w 2021 roku. Planowany zakres prac obejmuje m.in.:
gruntowną przebudowę konstrukcji
drogi, wymianę nawierzchni jezdni,
budowę obustronnych chodników
i odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i budowę instalacji nowoczesnegooświetleniaulicznego.-Pracy

będzie sporo, bo inwestycja obejmuje
gruntowną przebudowę na odcinku
od ul. Legionów do ul. Mirowskiej –
podkreśla prezydent Częstochowy,
Krzysztof Matyjaszczyk. Zakończenie
inwestycji przewidywane jest na połowę 2022 roku.
Koszt inwestycji to ponad 8,6 mln zł,
z czego - dzięki zaangażowaniu specjalistów z Miejskiego Zarządu Dróg
i Transportu (przy wsparciu parlamentarzystów, radnych i samych
mieszkańców) - 5,1 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie przyznane
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Właśnie o tyle wnioskowali
reprezentanci miasta.

fot. MZDiT

■ KG

Uwaga utrudnienia

Rozpoczęła się wymiana słupów oświetleniowych
Rozpoczęła się wymiana słupów trakcyjnych i oświetleniowych w ciągu przebudowywanej linii tramwajowej.
Prace prowadzone są wzdłuż al. Armii Krajowej. Na miejscu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Przy okazji przebudowy starej linii tramwajowej, oprócz
wymiany słupów trakcyjnych, wymieniane są także słupy
oświetleniowe po obu stronach torowiska. Nowe, estetyczne instalacje zastępują stare egzemplarze. Wszystkie
uzbrojone są w oprawy typu LED, które montowane są
także na konstrukcjach trakcyjnych. Łącznie miejska sieć
oświetleniowa, dzięki realizowanym równolegle do tramwajowych pracom, wzbogaci się o 107 słupów i 382
oprawy LED. - Dzięki temu będzie bezpieczniej i bardziej
funkcjonalnie – zapewnia Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MZDiT w Częstochowie.

Obecnie słupy demontowane na całym przebiegu
al. Armii Krajowej, od alei Wyzwolenia w kierunku południowym, aż do alei Jana Pawła II. Równocześnie prowadzone są prace przygotowawcze przy kolejnych
stanowiskach słupowych i systematycznie za nimi prace
demontażowe.
Wykonanie zaplanowanych prac wymaga zmian w organizacji ruchu, polegających głównie na wyłączeniu z ruchu
krótkiego odcinka jednego pasa jezdni przy kolejnych stanowiskach słupowych. Roboty nie wymagają zmian
w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, choć powodują
pewne utrudnienia w ruchu kołowym.
Równocześnie są kontynuowane prace (realizowane
przez Konsorcjum NDI), przy modernizacji torowiska
tramwajowego w ciągu alei Kościuszki i alei Wolności.
■ KG

Wybrane samochody na dzień 11 grudnia 2020 r.
NISSAN QASHQAI
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4,
kraj., I - wł., gwarancja

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

69.900 zł

61.900 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

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

n AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.
n AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj.,
serwisowany,
n BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006

 9.500 zł
98.900 zł
15.900 zł

n BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy

7.900 zł

n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

49.500 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014

189.000 zł

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

n NISSAN X-TRAIL 2005r, 2.2D

 18.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

 12.800 zł

n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

 19.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

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

248.800 zł

n CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002

1.800 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

 21.900 zł

 17.900 zł

2.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

12.000 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

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

 28.900 zł

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

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

 21.900 zł

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

 16.900 zł

n KIA CEE’D 1.4 E, rok prod. 2012

25.500 zł

n MINI COOPER 1.5 E, 19 tys. km, krajowy, I-wł., gwarancja, 79.900 zł
2019r.
 14.400 zł
n MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

20.900 zł
 7.900 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

21.900 zł

45.000 zł

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

n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.

n HONDA CIVIC 1.8 E 2008

15.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

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

7.900 zł
 19.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

 36.000 zł netto

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009

 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

 39.900zł

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
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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

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro

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:

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

Q Mieszkanie - Częstochowa

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

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ
Q KUPIĘ motocykl , samochód

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

Q KUPIĘ motocykl , motorower

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

Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL MOTO-

ROWER Z PRL-U zapomniany, 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

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

Q Mieszkanie - Częstochowa

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ

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

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

Q Antyki – francuski komplet

z 1896 r.: Biblioteczka + komoda
z marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

Q Białe kamienie - ozdobne,

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

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

Q Cegła (czerwona, pełna) z roz-

Q Mieszkanie M4 po modernizacji

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

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

Q Pensjonat w cz-wie pod działalność. 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

biórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.
Tel. 798-258-531

Q Część do chevroleta captive.

Q Drewno kominkowe - opałowe

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

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

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

Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
- tel. 697 272 102

Q Działka budowlana o pow. 2087 m2,

Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki)

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 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

Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44,

podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.

PRACA

Q Kobieta lat 41 szuka pracy, wyklu-

DAM PRACĘ

Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy,

czone towarzyskie, tel. 517 309 982

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

tel. 508 554 652

Q Podejmę prac dodatkową; pracow-

nika gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

Q Przyjmę do pracy handlowca

USŁUGI

Q Przyjmę do pracy szlifierza

Q Flash gsm profesjonalny serwis

tel. 601 505 520

tel. 601 505 520

Q Przyjmę do pracy drykiera/wyoblacza tel. 601 505 520

Q Firma Tacho poszukuje pracownika
do serwisu tachografów
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
Q Podejmę pracę - pracownik go-

spodarczy, porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, nocne. Solidny
i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

Q Podejmę pracę pracownika gospodarczego - ogrody, posesje,

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

Q Naprawy pomp wodnych, cyrkulacyjnych, samochodowych,
hydrofobowych. tel. 669 245 082

MATRYMONIALNE
Q Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki,

normalny, niezależny finansowo
pozna panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217

tel. 790 819 855

Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)

Q WYNAJMĘ działkę pod działal-

spodarczego - ogrody, posesje,
porządki, itp. tel. 508 747 290

Q Futrówka skóra (świnia)

Q Kuchnia gazowo- elektryczna

cena: 1 300,00 pln powierzchnia:
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

regał, szafka, regał nad szafkę,
stolik, stolik pod TV, laptop Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290

170 cm - tel. 697 272 102

Q Działki budowlane w centrum

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 Meble w dobrym stanie - szafa,

porządki, itp. Tel. 536 512 396

Q Podejmę pracę - pracownika go-

Q Garnitur męski nowy, na wzrost

WYNAJMĘ

Miedźna. Tel. 601 412 688

dzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686

tel. 721 390 993

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

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

Q Maszyna do szycia przemysło-

wą, marki „minerva” - stan bar-

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Grzegorza Stali

wieloletniego, zasłużonego pracownika
Wulkan SA i naszego serdecznego kolegi
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa
Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy WULKAN SA

sport
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PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa
vs. Jagiellonia Białystok
W najbliższą niedzielę 13 grudnia Raków
Częstochowa podejmie na GIEKSA Arenie w Bełchatowie Jagiellonię Białystok
w ramach 13. kolejki PKO Ekstraklasy.
Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30.

Żużlowe Mikołajki
Pomimo trwającej pandemii koronawirusa,
Żużlowe Mikołajki odbyły się zgodnie z tradycją, jednak ich scenariusz został nieco
zmieniony. W poprzednich latach organizowano spotkania dzieci z darczyńcami w Klubie Muzycznym Stacherczak. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy Speedway Fan
Club oraz między innymi Włókniarz Częstochowa reprezentowany przez prezesa Michała Świącika udali się do potrzebujących
osobiście.

- Panujące obostrzenia nie były w stanie
zmienić najważniejszego – celu, jaki przyświecał wszystkim zainteresowanym – niesieniu
pomocy,
dawaniu
radości
i powodowania uśmiechu na twarzach obdarowanych dzieci. Przy zachowaniu wszystkich
podstawowych zasad bezpieczeństwa, kolejny już raz udało się zastąpić Świętego Mikołaja. Paczki trafiły do potrzebujących, dając im

tym samym namiastkę zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia oraz radość z otrzymanych podarunków, na które często nie mogliby
liczyć gdyby nie dobre serca organizatorów
i wspierających ich firm oraz osób prywatnych
– poinformował klub. Żużlowe Mikołajki nie
były jedyną tego typu akcją, w jakiej
w ostatnim czasie wzięli udział przedstawiciele Eltrox Włókniarza Częstochowa.
W piątek 4 grudnia w samym centrum miasta
pojawił się Święty Mikołaj w towarzystwie
członków biało-zielonej rodziny – m.in. prezesa klubu Michała Świącika oraz juniora Mateusza Świdnickiego. - Nasi reprezentanci
przemierzali Aleje Najświętszej Maryi Panny
i z okazji Mikołajek rozdawali mieszkańcom
naszego miasta klubowe gadżety. Nie obyło
się także bez rozmów na temat kolejnego sezonu żużlowego 2021. Spotkane na naszej
drodze osoby nie ukrywały, że taką akcję wlaliśmy w ich serca sporo ciepła i otuchy. To niezwykle ważne przede wszystkim w tych
pandemicznych czasach – dodaje klub.

W ramach Budżetu Obywatelskiego

Kompleks sportowy w dzielnicy
Wrzosowiak
W okolicy ul. Lechonia w dzielnicy Wrzosowiak powstaje kompleks sportowy, realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. W jego skład wchodzić będzie m.
in. tor speedrowerowy, a także nieduże,
trawiaste boisko w piłkochwytami.

- W ramach inwestycji uporządkowano
teren i wykonano niwelacje terenu. Obecnie
w trakcie realizacji jest tor speedrowerowy
(na 4 stanowiska) z odwodnieniem i przyłączem kanalizacji deszczowej. Tor będzie
ogrodzony, podobnie jak boisko trawiaste
do piłki nożnej, które powstaje w sąsiedztwie. Zaplanowano też chodnik o szerokości
3 m, utwardzony placyk z koszami, ławkami
i tablicą informacyjną. Trawniki zostaną odtworzone, przewidziano też nowe nasadzenia – poinformował Urząd Miasta
Częstochowy. Wykonawcą prac, które rozpoczęły się już we wrześniu jest firma DER-

II liga

Porażka Skry w Stargardzie
Runda jesienna była dla piłkarzy Skry udana, jednak zakończyli oni sportowe zmagania porażką. W ostatnim meczu w tym roku
przegrali bowiem 0:1 z Błękitnymi Stargard.
Rozczarowanie było o tyle duże, że pechowa bramka na wagę zwycięstwa padła w 90.
minucie.

– Boisko dziś nie nadawało się do tego, aby
grać na nim w piłkę. Współczuję kibicom,
którzy zdecydowali się oglądać transmisję
z tego meczu, bo to były naprawdę wertepy –
ocenił po meczu wynik i stan murawy trener
Marek Gołębiewski. – Los nam wcześniej dał
wygrane w końcówkach meczów z GKS-em
Katowice, Chojniczanką czy w Siedlcach
i teraz nam to niestety odebrał. W piłce suma
szczęścia zazwyczaj wychodzi na zero – dodał,
odnosząc się do strzelonego Skrze gola.
O stracie bramki wypowiedział się również
Dawid Niedbała – Nie możemy tracić takich
frajerskich bramek w końcówce, tym bardziej
na takim terenie. Wiedzieliśmy gdzie jedziemy, z przebiegu tego meczu punkt byłby
do przyjęcia. Porażka sprawia natomiast, że
zima nie będzie aż tak spokojna – powiedział
po spotkaniu. – Dla usprawiedliwiania nieco
moich zawodników mogę powiedzieć, że odczuwaliśmy jeszcze trudy środowego meczu.
Błękitni wtedy akurat pauzowali. My zawsze
chcemy grać w piłkę, a tu nie dało się przeprowadzić żadnej akcji. W końcówce chcieliśmy
się skupić już na dowiezieniu remisu, ale niestety bramka w końcówce decyduje o porażce

W poprzedniej kolejce Czerwono-Niebiescy niespodziewanie przegrali ze Śląskiem Wrocław 0:1, przerywając
bezporażkową serię. - Jesteśmy źli i rozczarowani. Mam nadzieję, że przeniesiemy na
kolejne mecze tę sportową złość, która wynika z przebiegu meczu i sytuacji. Był moment, kiedy trochę oddaliśmy inicjatywę, na
zbyt dużo pozwoliliśmy Śląskowi i Śląsk to
wykorzystał. Przypadkowa bramka, ale to
nieważne. Wpadła i dała zwycięstwo. My
oczywiście dążyliśmy do odrobienia tych

Fot. Łukasz Kolewiński

Włókniarz Częstochowa

strat. Mieliśmy ku temu kilka znakomitych
szans, ale nie sforsowaliśmy obrony –
przede wszystkim mieliśmy tutaj problem
z bramkarzem gospodarzy i mecz zakończył
się dla nas porażką. Przerwaliśmy naszą
długą serię, która zawsze kiedyś się kończy.
Czas na to, aby rozpocząć nową. Tak jak powiedziałem, zostały dwa mecze i oczekuję
tego, że będziemy właśnie zdeterminowani,
z chęcią zdobyczy punktowej w tych kolejnych dwóch spotkaniach – mówił na pomeczowej konferencji szkoleniowiec Rakowa
– Marek Papszun. Niedzielny rywal Czerwono-Niebieskich obecnie znajduje się
na 7 miejscu w tabeli ligowej z ilością
17 punktów. Raków ma na swoim koncie
24 punkty i obejmuje po 12. kolejce pozycję
wicelidera, ustępując dwoma punktami
Legii Warszawa.

TANS z Konopisk. Cała inwestycja wraz
z projektem i nadzorem inwestorskim
opiewa na sumę 348 tys. złotych. Zakończenie budowy planowane jest na początek
2021 roku. Ostatnio teren inwestycji odwiedził prezydent Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk. Sotkał się tam ze współinicjatorami projektu: Marcinem Bisiem
i radnym Tomaszem Blukaczem.

Skra Częstochowa
– dodał szkoleniowiec Skry. Choć to druga porażka z rzędu częstochowskich drugoligowców, ich poprzednie spotkania były
bardzo udane i dzięki temu Skra utrzymała się
na wysokim, czwartym miejscu w tabeli. - Za
tydzień Skra będzie pauzować. Pozostanie
nam zatem jedynie śledzić wyniki rywali. Wierzymy, że zimę spędzimy na miejscu dającym
udział w barażach o pierwszą ligę – informuje
klub.
Błękitni Stargard – Skra Częstochowa 1:0
(0:0)
1-0 Hubert Krawczun 90’
Błękitni: Rzepecki, Klimek, Cywiński Ż,
Krawczun Ż, Niedojad (Brzeziański),
Sitkowski, Theus, Starzycki, Bochnak, Kujawa, Karmański (Polkowski)
Skra: Biegański, Kazimierowicz, Nocoń, Brusiło, Zieliński (Niedbała), Napora, Noiszewski,
Olejnik Ż, Holik Ż, Wojtyra, Warnecki
(Pietraszkiewicz)

XI Memoriał Przemysława Kożucha
W sobotę 5 grudnia Skra Częstochowa zorganizowała w Hali Sportowej Częstochowa
XI edycję Memoriału Przemysława Kożucha.
Zwycięzcą sportowych zmagań została drużyna GKS-u Katowice. W rywalizacji 9-latków z rocznika 2011 udział wzięło łącznie 8
drużyn.

Zawodnicy Skry zostali sklasyfikowani na
szóstym miejscu. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary oraz
medale. Podobnie jak w roku ubiegłym, rywalizacja była niezwykle zacięta. - Kilku zawodników, mimo bardzo młodego wieku pokazało
sporo walorów i zadatków na przyszłych piłkarzy. Nie brakowało emocji i zaciętych spotkań, momentami do ostatnich sekund
– poinformował klub. Na początku rozgrywana była faza zasadnicza, podczas której
każdy zagrał z każdym, a drużyny utworzyły

pary półfinałowe. - W pierwszej z nich Polonia
Kraków nie dała szans Pogoni Zduńska Wola
wygrywając 6:0. W drugiej parze GKS Katowice pokonał Odrę Opole 1:0. Opolanie powetowali sobie porażkę w meczu o 3, miejsce
zwyciężając Pogoń z kolei 3:1. W wielkim finale padła tylko jedna bramka - GKS Katowice
okazał się lepszy od krakowskiej Polonii.
Opracowanie: Paula Nogaj
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Czy Państwa dziecko choruje na łuszczycę plackowatą
o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego?
Prowadzone jest obecnie badanie kliniczne
dotyczące efektów 8-tygodniowego leczenia
płynem do stosowania miejscowego u dzieci
i młodzieży (w wieku od 12 lat do 16 lat i 11 miesięcy)
z łuszczycą plackowatą o nasileniu
umiarkowanym do ciężkiego.
Płyn będzie stosowany przez okres 8 tygodni.
Lek badany oraz wizyty w ramach badania
(świadczenia medyczne związane z badaniem)
są nieodpłatne.
Uczestnicy otrzymają
zwrot kosztów przejazdów.
Są Państwo zainteresowani?
Aby uzyskać więcej informacji
na ten temat, prosimy o kontakt:

A-derm-Serwis
ul. Waszyngtona 42 lok. 3, 42-217 Częstochowa
Nr telefonu: 604 533 081 , 660 048 180

