
10,8 mln zł trafi do gmin z  subregionu północ-
nego na inwestycje z  zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej. Pieniądze trafią między in-
nymi do Blachowni, Janowa, Panek, Przyrowa, 
Niegowej, Starczy, Popowa, Przystajni oraz 
Mstowa.

Trudna sytuacja pandemiczna w  Polsce i  świecie bez wąt-
pienia przyczynia się do wzrastającego kryzysu 
ekonomicznego, który spowodowany jest zamknięciem lub 
czasowym wstrzymaniem działania wielu branż – głównie ga-
stronomicznej czy turystycznej.  Opublikowany pod koniec 
lutego 2021 roku raport Głównego Urzędu Statystycznego 
wskazuje na stopę bezrobocia wysokości 6,5% w  naszym 
kraju, obliczonej uwzględniając osoby zarejestrowane w urzę-
dach pracy. A jak kwestia bezrobocia wygląda w Częstochowie?

 ■ s.4

Baza łóżek covidowych w  naszym województwie powięk-
szyła się o co najmniej 600. - W tym powstało kolejnych 112 
miejsc w szpitalu tymczasowym w Katowicach – podkreślił 
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Miejsc dla zakażonych 
COVID-19 przybyło również w Częstochowie – zarówno w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP, a  także 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Niestety większość z nich 
jest zajęta.

 ■ s.5

Dla miejscowości z powiatu częstochowskiego

Miliony na inwestycje 
wodno-ściekowe
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Wkrótce przed sądem stanie Norbert B., który oskarżony jest o pobicie. Do 
zdarzenia doszło, gdy 51-latek zwrócił mu uwagę na... nieostrożną jazdę. 
Norbert B. wpadł w szał i rzucił się na mężczyznę. Przypadkowy świadek 
próbował zareagować. Prosił agresora, aby przestał kopać i zostawił swoją 
ofiarę. Ten jednak to zlekceważył. Gdy świadek oświadczył, że zrobi mu 
zdjęcie, Norbert B. spokojnie pozował do fotografii...

Jest akt oskarżenia

Pobił mężczyznę, bo zwrócił 
mu uwagę na nieostrożną 
jazdę

Jest projekt ustawy

Zakaz adopcji dzieci  
przez pary homoseksualne

W  Ministerstwie Sprawiedliwości 
powstał projekt ustawy, w  myśl 
której oficjalnie zakazana będzie 
adopcja dzieci przez pary homo-
seksualne.- Przygotowaliśmy 
rozwiązania prewencyjne, żeby nie 
było w  polskim systemie luki 
prawnej, ponieważ dziś nie ma 
przepisu, który mówi o tym, że nie 
wolno przysposobić dziecka, jeżeli 
osoba pozostaje we wspólnym po-
życiu z  osobą tej samej płci. 
Przygotowujemy taką zmianę 
i  taką zmianę wprowadzimy – za-
powiedział minister Michał Wójcik.

 OUzasadnienie resortu

Jak zaznaczono podczas konfe-
rencji, naturalnym środowiskiem 
dziecka jest rodzina, którą Konsty-
tucja RP określa jako trwały związek 
mężczyzny i  kobiety nakierowany 
na macierzyństwo i  odpowiedzialne 
rodzicielstwo. - Taki model rodziny, 
określony w  polskim prawie, za-
pewnia dziecku prawidłowy rozwój 
i  przygotowanie do dorosłego życia. 
Wychowanie w  takiej rodzinie jest 
niezbywalnym prawem każdego 
dziecka, również tego, które trafia do 

adopcji – twierdzą reprezentanci Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości.

Nowe przepisy mają na celu osta-
teczne i niepodważalne zagwaranto-
wanie tego prawa polskim dzieciom. 
Jak twierdzi resort, stało się to nie-
zbędne wobec narastającej w  Unii 
Europejskiej tendencji do legali-
zacji nieistniejących w  polskim po-
rządku prawnym homoseksualnych 
związków partnerskich i  przyzna-
wania im coraz szerszych uprawnień, 
w tym do adopcji dzieci.

 OBezwzględny zakaz

Nowelizacja ustawy - Kodeks ro-
dzinny i  opiekuńczy, wprowadza 
jednoznaczny zakaz adopcji dziecka 
przez mężczyznę lub kobietę, którzy 
pozostają we wspólnym pożyciu 
z osobą tej samej płci.

Projekt wyraźnie określa, że dobro 
adoptowanego dziecka jest za-
pewnione wtedy, gdy trafia ono do 
małżeństwa. Tylko w  wyjątkowych 
sytuacjach, kiedy nie ma innego spo-
sobu na zapewnienie środowiska ro-
dzinnego, dziecko będzie mogło być 
adoptowane przez osobę niepozo-
stającą w związku małżeńskim.

Do ustawy o  wspieraniu rodziny 
i  systemie pieczy zastępczej wpro-

wadzone zostaną przepisy szczegó-
łowo regulujące przeprowadzenie 
wywiadu adopcyjnego. Ośrodek 
adopcyjny będzie zobowiązany do 
dokładnego analizowania osobistej 
sytuacji kandydata do adoptowania 
dziecka.

 OPrawda i tylko prawda

Z kolei w ustawie–Kodeks postępo-
wania cywilnego pojawi się przepis, 
który wprowadzi dla osób ubiegają-
cych się o  adopcję dziecka obligato-
ryjne przyrzeczenie, że mówią przed 
sądem prawdę i tylko prawdę. Za zło-
żenie fałszywych zeznań grozi odpo-
wiedzialność karna.

- Dzięki nowym przepisom dobro 
dziecka będzie jedynym motywem, 
jakim powinien kierować się sąd przy 
orzekaniu o  adopcji. Celem ma być 
przyjęcie dziecka do rodziny, gdzie 
będzie otoczone miłością i  opieką 
gwarantującą właściwy rozwój i wy-
chowanie. Projektowana regulacja 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym. W badaniach opinii pu-
blicznej ok. 70-80 proc. Polaków opo-
wiada się przeciwko adopcji dzieci 
przez pary homoseksualne – podsu-
mowuje resort sprawiedliwości.

 ■ Katarzyna Gwara
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Dane z PUP

Wzrost 
bezrobocia  
w Częstochowie

1% podatku
bez tajemnic

W całym województwie

Przybyło 600 łóżek 
covidowych

str. 7-9

Czym są organizacje  
pożytku publicznego?
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Szeregi częstochowskich poli-
cjantów zasiliło czterech 
funkcjonariuszy i jedna funkcjo-
nariuszka. Uroczyste ślubowanie 
młodych adeptów odbyło się 
w  Komendzie Miejskiej Policji 
w  Częstochowie. Cała piątka po 
odbyciu szkolenia podstawo-
wego, rozpocznie służbę 
w jednostkach terenowych.

W obecności inspektora Dariusza 
Atłasika - Komendanta Miejskiego 
Policji w  Częstochowie i  jego za-
stępcy podinspektor Grażyny 
Dudek nowo przyjęci policjanci ślu-
bowali „służyć wiernie narodowi, 

chronić ustanowiony Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej porządek 
prawny, strzec bezpieczeństwa 
państwa i  jego obywateli, nawet 
z narażeniem życia”.

Z  uwagi na epidemię korona-
wirusa, uroczystość odbyła się 
w  sposób kameralny, z  zachowa-
niem reżimu sanitarnego.

Szef częstochowskiej policji ży-
czył młodym adeptom, by z  dumą 
nosili policyjny mundur i  zawsze 
byli gotowi służyć i pomagać innym.

Nowych policjantów czeka 
teraz kurs podstawowy w  poli-
cyjnych szkołach, gdzie zdobędą 
wiedzę i  umiejętności niezbędne 
w  służbie. Nowi funkcjonariusze 

zasilą stan etatowy Wydziału 
Ruchu Drogowego, Komisariatu 
IV Policji w  Częstochowie, Komi-
sariatu VI Policji w  Częstochowie 
oraz Komisariatu Policji w Kłomni-
cach i w Olsztynie.

20 kwietnia planowane są kolejne 
przyjęcia do policji. Dokumenty kan-
dydatów do służby przyjmowane są 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.30 do 15.00 w  Zespole 
Kadr i  Szkolenia Komendy Miej-
skiej Policji w  Częstochowie przy  
ul. Popiełuszki 5, telefon 47 85 813 41.
W celu złożenia dokumentacji należy 
się wcześniej skontaktować telefo-
nicznie.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności

Już po ślubowaniu

Nowi funkcjonariusze  
w częstochowskiej komendzie

Zewnętrzne schody, prowadzące 
na taras Megasamu, w  ciągu 
kilku ostatnich dni zostały roze-
brane. Jednak dalszych zmian 
w wyglądzie budynku nie będzie, 
ponieważ, znajdujące się w  nim 
„Społem”, nie ma na to funduszy.

W  wyglądzie usytuowanego 
w  centrum miasta Megasamu 
nastąpiły niewielkie zmiany. Zbu-
rzono schody, które prowadziły 
na taras po południowej stronie 
budynku, gdzie przez lata funk-
cjonowała letnia kawiarenka. 
Oprócz naprawy części elewacji, 

która została uszkodzona przy 
rozbiórce schodów oraz wyło-
żenia kostką pustego miejsca 
po nich, w  wyglądzie obiektu 
przy tzw. „Kwadratach” nie na-
stąpią już żadne większe zmiany, 
ze względu na braki środków ze 
strony „Społem”. Powstaną jedynie 
dodatkowe miejsca parkingowe, 
lecz na inne renowacje nie można 
liczyć. Prezes PSS „Społem” Ry-
szard Buła przyznaje, że ten rok 
był dla sieci jego sklepów bardzo 
trudny. W oczywisty sposób wpły-
nęła na to pandemia, ale przede 
wszystkim nagminne powsta-
wanie w  Częstochowie sklepów 
takich, jak Biedronka czy Lidl. 
Ponadto do niskich przychodów 
„Społem” w Megasamie przyczynił 
się, trwający już kilka miesięcy, re-
mont linii tramwajowej.

Wygląd części handlowej Me-
gasamu, w  której znajduje się 
„Społem”, kontrastuje z wyremon-
towaną, nowoczesną fasadą części 
usługowej zakupionej w  2008 
roku przez nieżyjącego już przed-
siębiorcę Witolda Mikoda.

 ■ Oliwia Rybiałek

Gmina Krzepice otrzyma kolejną 
dotację na restaurację XIX-
-wiecznej synagogi położonej 
nad Liswartą. Ministerstwo Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego 
przychyliło się do wniosku o 400 
tysięcy złotych. Ratowanie bu-
dowli trwa już od 2016 roku.

Krzepice w  powiecie kłobuckim 
dostaną 400 tys. złotych na kon-
tynuowanie ratowania zniszczonej 
podczas II wojny światowej sy-
nagogi, znajdującej się przy ul. 

Weneckiej. To już kolejna dotacja, 
którą otrzyma gmina. W  2020 
roku resort kultury przeznaczył 
na ten cel 400 tys. złotych, a Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków 
w  Katowicach – 100 tys. złotych. 
Dzięki tym środkom udało się 
już wzmocnić mury budowli oraz 
pokryć ją dachem. Przetarg na 
realizację tej inwestycji wygrała 
wówczas firma z Kalet i w pełni się 
z niej wywiązała.

Ratowanie synagogi, powstałej 
w  latach 1814-1815, trwa już od 
pięciu lat. Wcześniej przez długi 

czas była ona własnością pry-
watną, lecz po śmierci wszystkich 
spadkobierców Gmina Krzepice 
zaczęła ubiegać się o jej przejęcie. 
Finalnie weszła w  posiadanie nie-
ruchomości w 2016 roku, a samo-
rząd postanowił uratować ją przed 
ruiną. Prowadzone od tego czasu 
działania odbywają się w  ramach 
projektu „Odbudowa synagogi 
na cele Centrum Dialogu Poko-
leniowego Młodzieży Polsko-Ży-
dowskiej wraz z  infrastrukturą 
techniczną, miejscami postojo-
wymi i  budynkiem pomocniczym 
obsługi”.

Burmistrz Krzepic – Krystian Ko-
tynia informuje, że obecnie gmina 
czeka na rozstrzygnięcie konkursu 
wojewódzkiego konserwatora za-
bytków, gdzie aplikowali o  pomoc 
wysokości 200 tys. złotych.

 ■ Oliwia Rybiałek

Utrudnienia w rejonie ul. Wielkoborskiej

Rusza budowa MOP na A1
Wkrótce rozpoczną się prace 
związane z  budową Miejsc Ob-
sługi Podróżnych na autostradzie 
A1. Od 22 marca zmieni się orga-
nizacja ruchu.

Pod koniec ubiegłego roku Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad poinformowała o pod-
pisaniu umowy na budowę Miejsc 
Obsługi Podróżnych Gorzelanka 
Wschód, Gorzelanka Zachód, 
Wierzchowisko Wschód, Wierz-
chowisko Zachód i  Obwód Utrzy-
mania Autostrady Lgota.
Inwestycje za kwotę 71 135 460,19 zł, 
zrealizuje konsorcjum firm: Bitum 
z  siedzibą w  Lipiach Śląskich oraz 
Drog-Bud z  Lubojenki. Roboty 
wraz z  uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie muszą być ukoń-
czone w ciągu 16 miesięcy od pod-
pisania umowy.

Prace przy budowie MOP-ów 
rozpoczną się lada moment. Od 
22 marca zmieni się organizacja 
ruchu. Napotkamy na nie szcze-
gólnie w rejonie ul. Wielkoborskiej.

 OKilka słów o MOP-ach
Powstaną cztery Miejsca Ob-

sługi Podróżnych wraz z  infra-
strukturą towarzyszącą, w  tym 
stanowiska do kontroli nacisków 
osi i  mas całkowitych pojazdów, 
a  także Obwodu Utrzymania 
Autostrady Lgota wraz z  infra-
strukturą towarzyszącą, drogami 
dojazdowymi i urządzeniami bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
oraz uzyskaniu decyzji zezwala-

jących na użytkowanie.
W tym etapie wszystkie Miejsca 

Obsługi Podróżnych zostaną wy-
budowane w  pierwszej klasie. Po 
rozstrzygnięciu przetargów na ich 
dzierżawę, dwa MOP-y zostaną 
podniesione do wyższych klas.

Miejsce Obsługi Podróżnych 
Wierzchowisko Zachód doce-
lowo powstanie w  najwyższej  
- III klasie, co oznacza, że będzie 
posiadało funkcje wypoczynkowe 
i  usługowe wraz z  zapleczem 
noclegowym. Znajdą się na nim 
stanowiska postojowe (parking), 
urządzenia wypoczynkowe, sani-
tarne i  oświetlenie, stacja paliw, 
stanowiska obsługi pojazdów, 
obiekty gastronomiczno-han-
dlowe i obiekty noclegowe.

Miejsce Obsługi Podróżnych 
Wierzchowisko Wschód doce-
lowo powstanie w II klasie i będzie 
oferowało funkcje wypoczynko-
wo-usługowe. Zostanie wypo-
sażone w  stanowiska postojowe 
(parking), urządzenia wypoczyn-
kowe, sanitarne i  oświetlenie, 
stację paliw, stanowiska obsługi 
pojazdów, obiekty gastronomicz-
no-handlowe.

Pozostałe dwa Miejsca Obsługi 
Podróżnych Gorzelanka Wschód 
i  Gorzelanka Zachód powstaną 
w  I  klasie, zapewniając funkcje 
wypoczynkowe. Znajdą się na nich 
stanowiska postojowe (parking), 
urządzenia wypoczynkowe, sani-
tarne i  oświetlenie. Na MOP-ach 
klasy I dopuszcza się wyposażenie 
w obiekty małej gastronomii.

Synagoga w Krzepicach

400 tys. złotych dotacji  
na restaurację zabytku

Prowadzące na taras

Zburzono schody 
przy Megasamie
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Jest akt oskarżenia

Pobił mężczyznę, bo zwrócił  
mu uwagę na nieostrożną jazdę

 ■ cd. ze str. 1
Do zdarzenia doszło w  grudniu ubie-

głego roku. Norbert B. jechał z nadmierną 
prędkością swoim renault ulicą Niepodle-
głości w  Częstochowie. W  pewnym mo-
mencie uderzył w  krawężnik i  uszkodził 
przednie koło pojazdu. Przechodzący 
obok 51-letni mieszkaniec pobliskiego 
bloku zwrócił mu uwagę na niewłaściwą 
jazdę. Norbert B. wpadł w  szał - wycią-
gnął gaz pieprzowy i  rozpylił w  twarz 
mężczyzny. - Potem pokrzywdzony zo-
stał przewrócony przez napastnika, a na-
stępnie bity i  kopany po głowie i  klatce 
piersiowej – mówi prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik Prokuratury Okrę-
gowej w  Częstochowie. Przypadkowy 
świadek próbował zareagować. Prosił 
agresora, aby przestał kopać i  zostawił 
swoją ofiarę. Ten jednak to zlekceważył. 
Gdy świadek oświadczył, że zrobi mu 
zdjęcie, Norbert B. spokojnie pozował do 
fotografii...

Wezwane na miejsce pogotowie ratun-
kowe zabrało pokrzywdzonego do szpi-
tala, gdzie stwierdzono u niego obrażenia 
w  postaci urazu głowy, złamania żeber 
i odmy lewego płuca. 

- Na skutek podjętych działań usta-
lono, że sprawcą przestępstwa może 
być 27-letni Norbert B. Mężczyzna 
został zatrzymany przez policję i  roz-
poznany przez świadka zdarzenia. 
Prokurator przedstawił mu zarzut spo-
wodowania u  pokrzywdzonego ob-
rażeń ciała, skutkujących naruszeniem 
czynności narządów na okres powyżej  

7 dni. Jednocześnie uznano, że czyn Nor-
berta B. jest przestępstwem o  charak-
terze chuligańskim, gdyż sprawca działał 
publicznie bez powodu albo z oczywiście 
błahego powodu, okazując w ten sposób 
rażące lekceważenie porządku prawnego 
– wyjaśnia prokurator Ozimek. 

Przesłuchany w  charakterze podejrza-
nego Norbert B. nie przyznał się do za-
rzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że 
nie brał udziału w pobiciu mężczyzny.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy 
w Częstochowie zastosował wobec podej-
rzanego środek zapobiegawczy w  postaci 
tymczasowego aresztowania. Norbert B. 
był w  przeszłości kilkunastokrotnie ka-
rany za kradzieże, kradzieże z włamaniem, 
prowadzenie pojazdu mechanicznego 
w  stanie nietrzeźwości, niestosowanie 
się do sądowego zakazu prowadzenia po-
jazdu oraz uchylanie się od alimentów.

Przestępstwo spowodowania naru-
szenia czynności narządu ciała lub roz-
stroju zdrowia na okres powyżej 7 dni, jest 
zagrożone karą pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat. W  przypadku prze-
stępstwa w charakterze chuligańskim sąd 
wymierza karę w wysokości nie niższej od 
dolnej granicy zagrożenia ustawowego 
zwiększonego o połowę. Ponadto warun-
kowe zawieszenie wykonania kary może 
nastąpić jedynie w  szczególnie uzasad-
nionych wypadkach.

Opiekunki i opiekunowie psów i 
kotów mogą zgłaszać się do tego-
rocznego programu bezpłatnej 
sterylizacji i kastracji swoich 
czworonogów. Zabiegi przepro-
wadzają wskazane przez miasto 
lecznice weterynaryjne.  Program 
to jedno ze zwycięskich zadań Bu-
dżetu Obywatelskiego.

Program dotyczy zwierząt po-
wyżej 6. miesiąca życia oraz kwa-
lifikujących się do znieczulenia 
ogólnego, których właściciele zamieszkują na 
terenie Częstochowy. Aby z niego skorzystać, 
należy wypełnić zgłoszenie – w przypadku 
psów wymagana jest ponadto kserokopia za-
świadczenia o aktualnym szczepieniu prze-
ciwko wściekliźnie. Zgłoszenia rozpatrywane 
będą zgodnie z kolejnością wpływu. 

Po pozytywnej weryfikacji otrzymujemy 
skierowanie do ustalonej dla danej dzielnicy 
lecznicy weterynaryjnej i tam umawiamy się 
na zabieg. O możliwości przeprowadzenia ste-
rylizacji bądź kastracji każdorazowo decyduje 
lekarz weterynarii.

Nabór zgłoszeń do programu będzie trwał 
do 30.09. Realizowany będzie on natomiast do 
21.10. lub

do momentu wcześniejszego wykorzystania 
puli środków przeznaczonych na ten cel.

Co istotne, miasto pokrywa koszty wszyst-
kich czynności związanych z wykonaniem za-
biegu sterylizacji/kastracji, m. in. wykonania 
badania krwi w przypadku, gdy od ich wyników 
lekarz weterynarii będzie uzależniał decyzję 
o zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu, za-

pewnienia psu/kotu opieki pooperacyjnej do 
czasu wybudzenia z narkozy, podania środka 
przeciwbólowego i antybiotyku (kompleksowa 
kuracja antybiotykowa), koszt kołnierza lub 
ubranka pooperacyjnego, wizyty kontrolnej 
w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, 
obejmującej badanie kliniczne oraz zdjęcie 
szwów.

Szczegółowe zasady programu za-
mieszczone są na stronie http://
www.czestochowa.pl w zakładce 
,,Miasto – Środowisko” pod hasłem 
„Program sterylizacji i kastracji psów  
i kotów posiadających właścicieli w roku 
2021”.

Dodatkowych informacji na temat pro-
gramu udziela także Wydział Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM pod 
numerami tel. (34) 370 72 34 lub (34) 370 
74 16.

Ruszył miejski program

Darmowa sterylizacja i kastracja 
zwierząt
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 ■ cd. ze str. 1
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie dys-

ponuje szczegółowymi danymi, dotyczącymi 
zarówno liczby bezrobotnych, jak i stopy bez-
robocia. Barbara Biernacka, kierownik Działu 
Programów i Analiz mówi, że na 31 stycznia 
2020 roku w naszym mieście oraz powiecie czę-
stochowskim było łącznie 6 236 osób bezrobot-
nych, natomiast dokładnie rok później ta liczba 
wzrosła już do 8 731. Z kolei na koniec stycznia 
2020 roku stopa bezrobocia w mieście wynosiła 
3%, a w powiecie 6,5%. Znacznie gorzej sytuacja 
miała się pod koniec stycznia 2021 roku, bowiem 
miasto osiągnęło stopę bezrobocia o wartości 
4,4%, a powiat 8,4%. Gołym okiem widać zatem, 
jak wielkiemu pogorszeniu uległ rynek pracy w 
naszym mieście. Barbara Biernacka podaje rów-
nież, że w 2019 w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Częstochowie opublikowanych zostało 10 
156 ofert pracy. W pandemicznym 2020 roku ta 
liczba wyniosła tylko 7 924.

Na dzień 8 marca częstochowski PUP w swojej 
Centralnej Bazie Ofert Pracy wyszukiwał 139 
propozycji, zawierających 479 wolnych miejsc 
pracy. Znaczna część z nich dotyczy branży bu-
dowlanej jak, np.: operator koparki, spawacz, 
monter konstrukcji stalowych, pomocniczy ro-
botnik budowlany czy murarz-tynkarz. Pojawiają 
się również oferty pracy biurowej, na kuchni, 
na stanowisku nauczyciela/wychowawcy czy w 
branży samochodowej.

Na jednej z zakładek strony internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 
można również znaleźć informacje, dotyczące 
pomocy, jaką urzędy oferują pracodawcom w 
ramach tarczy antykryzysowej COVID-19. W 
Wojewódzkich Urzędach Pracy można ubiegać 
się m.in. o świadczenia na rzecz ochrony miejsc 
pracy czy dofinansowanie ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
do wynagrodzeń pracowników. Natomiast do 
Powiatowych Urzędów Pracy można zwracać 
się w sprawie, np. dotacji na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych czy niskooprocentowanej 
pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsię-
biorców lub organizacji pozarządowych.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa 
jest trudna, ponieważ stanowi tak naprawdę 
wielką niewiadomą. Ludzie muszą godzić się z 
niepewnością, dotyczącą możliwości zwolnień 
czy zamykania firm. – Na początku trochę ba-
liśmy się o zamknięcie, ale akurat Guess jest dużą 
marką, znaną na całym świecie, więc nasza sytu-
acja była jednak dość bezpieczna. Ale mieliśmy za 
to zwolnienia. Ze składu siedmioosobowego zo-
stały w tym momencie cztery osoby na umowie 
o pracę i jedna na umowie-zleceniu. Wydaje mi 
się, że właściciele cięli w ten sposób wszystkie 
możliwe koszty – relacjonuje Magdalena Bancer, 
pracownica sklepu Guess w Galerii Jurajskiej. 
– Podczas tych długich zamknięć, pierwszego 
w marcu, a drugiego w październiku 2020 roku, 
dostawaliśmy normalnie wypłaty, ale potem po 
powrocie do pracy, musieliśmy odpracować te go-
dziny w danym okresie czasu – dodaje.

 ■ Oliwia Rybiałek

aktualności
Dane z PUP

Wzrost bezrobocia  
w Częstochowie

Tą historią żyła Polska

Zakupiona przez Polaków 
ciężarówka trafiła wreszcie  
w ręce irańskiego kierowcy
Irański kierowca, Fardin Kazemi, po 
roku walki z formalnościami ode-
brał wreszcie z urzędu celnego 
swoją ciężarówkę, która została za-
kupiona dzięki zbiórce Polaków.

Pod koniec 2019 roku prawie cała 
Polska żyła historią irańskiego kie-
rowcy. Wreszcie doczekała się szczę-
śliwego zakończenia – 14 marca 
grupa Help International – Polski 
Kontyngent Pomocy Irańskiemu Kie-
rowcy, która zorganizowała zbiórkę, 
poinformowała, że Fardin Kazemi 
wyjechał z  parkingu urzędu celnego 
swoją Scanią zakupioną mu przez 
Polaków.

Cała sytuacja miała swój początek 
w  grudniu 2019 r., kiedy to Fardin 
Kazemi, jeżdżący z  dostawami po 
Europie od 28 lat, przyjechał do 
Polski z ładunkiem rodzynek. Na ów-
czesnej drodze krajowej nr 1 w  Ko-
ziegłowach pod Częstochową jego 
ciężarówka uległa awarii. W  amery-
kańskim modelu International 9670 
z  1988 roku zepsuł się akumulator, 
silnik oraz rozrusznik. Naprawa była 
nieopłacalna, więc trzeba było za-
kupić nowy pojazd. Z  pomocą w  nie-
zwykle szybkim tempie ruszyli wtedy 
Polacy. W  zorganizowanej tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia zbiórce 
udało się zgromadzić ponad 250 ty-
sięcy złotych wpłaconych przez około 

6 tysięcy osób. Oprócz tego Polacy 
zapewnili irańskiemu kierowcy po-
siłki i inną niezbędną mu pomoc.

W  wyniku wielkiego sukcesu 
zbiórki można było nabyć lepszy 
pojazd niż pierwotnie planowano. 
Z  zebranych pieniędzy zakupiono 
finalnie ciężarówkę Scania R500 
Topline z  2013 roku, którą Fardin 
Kazemi dotarł do Iranu w  pierwszej 
połowie lutego 2020 roku. Jednak 
na miejscu czekała go dalsza batalia 
z  urzędnikami celnymi, którzy pod-
ważali kolejne dokumenty. Z  pro-
blemami kierowcy nadal pomagali 
organizatorzy zbiórki, którzy sięgali 
po pomoc prawną oraz próbowali 
nawet interwencji dyplomatycz-
nych. W  normalnych warunkach za-
łatwianie takich formalności trwa 
około 3 miesiące, jednak w  tym wy-
padku ciężarówka utknęła w  urzę-
dzie celnym na znacznie dłużej, bo 
ponad rok.

Grupa zbiórki Help Internaional 
– Polski Kontyngent Pomocy Irań-
skiemu Kierowcy napisała 14 marca 
br. na swoim profilu na Facebooku: 
„Mamy to!!! Po tylu miesiącach, po 
tylu chwilach nerwów, po dość długiej 
batalii Fardin dziś wyjechał Scanią z 
urzędu celnego. Najważniejsze, że się 
udało. Pandemia namieszała sporo 
w życiorysie akcji, ale najważniejszy 
krok jest już poczyniony”.

 ■ Oliwia Rybiałek
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W całym województwie

Przybyło 600 łóżek covidowych

Bez wychodzenia z domu

Szpital w Blachowni zaprasza 
na darmową szkołę rodzenia

Jeśli obostrzenia nie przyniosą efektu

Będzie trzeba zamknąć wszystko?

Sprawdź

Nowe zasady korzystania  
z porad lekarskich

 ■ cd. ze str. 1
Jak zaznaczył wojewoda, dy-

namika wzrostu zachorowań na 
COVID-19 w  naszym regionie 
jest jedną z  najwyższych. Poziom 
tzw. średniej siedmiodniowej na 
100 tys. mieszkańców przekro-
czył 46 osób. Według ostatnich 
danych w  szpitalach dla chorych 
na COVID-19 jest 2791 łóżek, 
z  czego 2064 (73 proc.) są zajęte. 
Na 258 łóżek respiratorowych za-
jęte jest 209 (81 proc.).*

Jak dodał wojewoda, obecną sy-
tuację obrazuje chociażby liczba 
wyjazdów karetek w  całym woje-
wództwie: w miniony weekend na 
około 550 dziennych wyjazdów 

sanitarek, ponad 40 proc. doty-
czyło pacjentów z  COVID-19. Na 
początku marca było to od 15 do 
20 proc.

Wojewoda zaznaczył też, że 
szczególnie trudna sytuacja jest 
obecnie na południu naszego 
województwa. – Duża grupa pa-
cjentów z południa województwa, 
które jest w  tej chwili dla nas 
najtrudniejszym obszarem, jest 
dyslokowana do szpitala tymcza-
sowego – powiedział wojewoda 
Wieczorek.

Bazę łóżek covidowych zwięk-
szono także w  Częstochowie. 
W  Miejskim Szpitalu Zespolonym 
powstało 22 dodatkowych miejsc 

dla pacjentów z  COVID-19. Pla-
cówka obecnie dysponuje 106 
miejsca. Niestety wolnych jest 
tylko kilka.

W  Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. NMP było 
90 miejsc, a  obecnie jest 111. 
W  środę (17.03.) 78 łóżek było 
zajętych. - Reagujemy na bieżąco. 
Jeśli będzie potrzeba tworzenia 
kolejnych łóżek dla mieszkańców 
chorujących na COVID-18, takie 
też powstaną – zapewnia Dariusz 
Tworzydło, rzecznik prasowy 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego.

*dane przekazane przez służby 
wojewody dnia 15 marca

Oryginalny pomysł  Szpitala im. 
Rudolfa Weigla w  Blachowni. 
Placówka zaprasza przyszłe 
mamy na darmową szkołę ro-
dzenia online. Żeby wziąć w niej 
udział, wystarczy wysłać imię 
i  nazwisko na adres e-mail 
szkolarodzenia@scanmed.pl.
Podczas wirtualnych spotkań 
przyszłe mamy wysłuchają porad 
doświadczonych położnych, będą 
mogły skorzystać z  konsultacji 
dietetycznych, a  na zakończenie 
otrzymają certyfikat.

Zajęcia są dostępne całko-
wicie za darmo. Przyszłe mamy 
muszą tylko wysłać informację 
o  chęci udziału w  wirtualnej 

szkole rodzenia na adres szko-
larodzenia@scanmed.pl. Po tym 
otrzymają wskazówki dotyczące 
platformy, na której będą od-
bywać się spotkania, program 
oraz terminy. W  trakcie trans-
misji panie będą mogły także za-
dawać pytania na czacie.

O  tym jak najlepiej przygo-
tować się na przyjście maluszka, 
opowiedzą położne ze Szpitala 
im. Rudolfa Weigla w  Blachowni, 
należącego do Grupy Scanmed. 
Prowadzące przypomną, o  jakich 
badaniach w  ciąży trzeba pa-
miętać, jakie są symptomy zbliża-
jącego się porodu, jak wyglądają 
jego kolejne fazy. Podpowiedzą, 
jak przygotować swoje ciało do 
tego ważnego momentu, a  także 

jak później pielęgnować rany 
krocza lub rany pooperacyjne. 
Nie zabraknie także porad, jak na-
wiązać więź emocjonalną z dziec-
kiem oraz jakiej opieki potrzebuje 
w pierwszych miesiącach swojego 
życia. Uczestniczki będą mogły 
skorzystać również z  konsul-
tacji dietetycznych dotyczących 
prawidłowego odżywania się 
w trakcie ciąży.

Pierwsze zajęcia online odbędą 
się w  czwartek 25.03. o  godz. 12. 
Mogą zapisać się na nie wszystkie 
chętne panie – nie ma żadnych 
ograniczeń. Po ukończeniu kursu 
online przyszłe mamy drogą elek-
troniczną otrzymają imienne cer-
tyfikaty potwierdzające udział 
w wirtualnej szkole rodzenia.

- Jeżeli rozszerzenie obostrzeń 
na całą Polskę nie spowoduje 
wygaszenia epidemii, czy przy-
najmniej spowolnienia trzeciej 
fali, to kolejne kroki będą ty-
powym lockdownem, gdzie 
będziemy zamykać zupełnie 
wszystko - powiedział minister 
zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia został zapytany 
na środowej konferencji prasowej, 

czy planowane jest zamknięcie 
przedszkoli. Niedzielski podkre-
ślił, że w tej chwili obostrzenia, 
które obowiązywały w czterech 
najbardziej dotkniętych pandemią 
województwach, zostają rozsze-
rzone na całą Polskę. Zaznaczył, 
że obostrzenia te nie obejmują 
zamknięcia przedszkoli i żłobków. 
- Jesteśmy na takim etapie, że je-
żeli ten ruch nie spowoduje wyga-
szenia epidemii, czy przynajmniej 
spowolnienia trzeciej fali, to na 

pewno kolejne kroki będą już ty-
powym lockdownem, sytuacją, 
gdzie będziemy zamykać zupełnie 
wszystko - oświadczył szef MZ.

Jak poinformował Niedzielski, od 
20 marca do 9 kwietnia w całym 
kraju zamknięte zostaną hotele, 
ograniczona działalność galerii 
handlowych, zamknięte kina, te-
atry, zamknięte baseny i obiekty 
sportowe, a uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych wrócą do 
nauki zdalnej.

Zmieniły się zasady korzy-
stania z  podstawowej opieki 
zdrowotnej. Kiedy skorzystamy 
z  wizyty stacjonarnej, a  kiedy 
z teleporady?

Lekarz pierwszego kontaktu nie 
może, poza kilkoma sytuacjami, 
narzucić nam wizyty w formie tele-
porady. To my mamy zdecydować, 
jaką formę wizyty preferujemy.

 OKiedy bezpośrednia wizyta?
1. Lekarz nie może odmówić bez-

pośredniej wizyty, gdy:
2.  Nie wyrażamy zgody na tele-

poradę.
3. Cierpimy na przewlekłą cho-

robę i  nastąpiło pogorszenie 
lub zmieniły się objawy.

4. Istnieje podejrzenie choroby 
nowotworowej.

5. Dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
6. Mamy pierwszą wizytę u  le-

karza, pielęgniarki lub położnej 
podstawowej opieki lekarskiej, 
których wskazaliśmy w  dekla-
racji wyboru.

Lekarz odmawia przyjęcia bezpo-
średnio w  placówce? Zadzwoń na 
numer Telefonicznej Informacji Pa-
cjenta 800 190 590 i zgłoś tę oraz 
inne nieprawidłowości.

 OKiedy teleporada?
Z  teleporady możemy skorzy-
stać, gdy:
1. Istnieje podejrzenie zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2.
2. Potrzebujemy recepty na leki 

niezbędne do kontynuacji le-
czenia, a lekarz ma naszą doku-
mentację medyczną.

3. Potrzebujemy zlecenia na za-
opatrzenie w wyroby medyczne 
jako kontynuację poprzedniego 
zlecenia, a  lekarz ma naszą do-
kumentację medyczną.

4. Potrzebujemy zaświadczenia 
o stanie zdrowia.

5. Nasze dziecko, które nie ma 
6 lat, korzysta z  porady kon-
trolnej, którą lekarz ustalił 
podczas bezpośredniej wizyty 
i która nie polega na fizycznym 
badaniu.

 OCo uzyskamy przez 
teleporadę u swojego lekarza?

 ● zalecenia
 ● e-zwolnienie
 ● e-skierowanie
 ● zlecenie na test na koronawirusa
 ● e-receptę
 ● sugestię bezpośredniej wizyty 
w  przychodni lub kontaktu 
z  pogotowiem ratunkowym 
(jeśli  stan zdrowia będzie tego 
wymagał).

 O Jakie obowiązki informacyjne 
ma placówka lecznicza

Placówka lecznicza podstawowej 
opieki zdrowotnej ma obowiązek 
informować o  warunkach udzie-
lania teleporad. Musi to robić:

 ● w miejscu leczenia
 ● na stronie internetowej
 ● telefonicznie na naszą prośbę.
 ● Informacja powinna zawierać 
następujące dane:

 ● listę świadczeń, które są udzie-
lane wyłącznie w  formie bez-
pośredniej wizyty,

 ● system, przez który lekarze 
udzielają teleporad,

 ● sposób ustalenia terminu tele-
porady,

 ● sposób nawiązania kontaktu 
przez placówkę POZ z  pa-
cjentem w  celu udzielenia 
teleporady oraz sposób jej 
udzielenia,

 ● sposób postępowania, gdy 
teleporada jest anulowana, 
bo pacjent nie jest dostępny 
w  ustalonym terminie (pla-
cówka musi podjąć co najmniej 
3 próby kontaktu z pacjentem, 
w  odstępie nie krótszym niż  
5 minut),

 ● możliwość skorzystania ze sta-
cjonarnej wizyty, gdy jest ona 
niezbędna

 ● instrukcje o:
- sposobie realizacji e-recepty,
- sposobie realizacji e-skiero-

wania,
- sposobie realizacji e-zlecenia 

na wyroby medyczne,
- sposobie realizacji zlecenia 

badań dodatkowych, 
w szczególności laboratoryj-
nych lub obrazowych,

- możliwości założenia przez 
pacjenta Internetowego 
Konta Pacjenta.

 OTermin realizowania 
teleporady

Teleporada jest udzielana 
w jednym z dwóch terminów:
• nie później niż w  pierwszym 

dniu roboczym po dniu zgło-
szenia się pacjenta do placówki 
– za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, systemu 
łączności lub osobiście,

• w  późniejszym terminie, jeśli 
ustalimy go w  porozumieniu 
z  pacjentem lub jego opie-
kunem ustawowym.

 O Jak przebiega teleporada?

1. Przed udzieleniem teleporady 
należy potwierdzić tożsamość 
pacjenta. Lekarz robi to na 
podstawie przekazanych przez 
pacjenta danych lub danych 
wskazanych w  dokumentacji 
medycznej czy deklaracji wy-
boru, okazanych przy wide-
oporadzie (np. dowód osobisty) 
albo wskazanych w  Interne-
towym Koncie Pacjenta.

2. Przeprowadzenie wywiadu 
z  pacjentem oraz analiza jego 
dokumentacji medycznej.

3. Udzielenie świadczenia zdro-
wotnego, czyli ustalenie 
jednostki chorobowej, oraz 
zlecenie właściwego postępo-
wania medycznego.

4. Ocena, czy teleporada jest wy-
starczająca, by rozwiązać pro-
blem zdrowotny pacjenta.

5. Poinformowanie pacjenta 
o  konieczności stacjonarnej 
wizyty, jeżeli problem zdro-
wotny uniemożliwia udzielenie 
świadczenia zdrowotnego 
w formie teleporady.

 OGdzie do lekarza?

Jeśli nasza przychodnia została 
zamknięta, możemy skorzystać 
z  innej. Na stronach interneto-
wych oddziałów wojewódzkich 
NFZ znajdziemy aktualne:
• listy poradni POZ, które udzie-

lają teleporad,
• wykazy otwartych poradni 

specjalistycznych, gabinetów 
ginekologicznych i  stomatolo-
gicznych.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Netto zawarło porozumienie 
z Tesco o zakupie polskiej części 
biznesu w  czerwcu 2020 r. Od 
tego czasu oczekiwało na osta-
teczną zgodę UOKiK 
i  sfinalizowanie transakcji. 
Proces zatwierdzania został za-
kończony i  Netto może przejąć 
301 sklepów i dwa centra dystry-
bucyjne objęte umową.

– Z  niecierpliwością oczekiwa-
liśmy na zatwierdzenie transakcji 
i  rozpoczęcie tego historycz-
nego w  swej skali procesu trans-
formacji przejętych sklepów 
w  nowe, nowoczesne sklepy 
Netto 3.0, a  także wdrożenia 
nowych kolegów z  Tesco do ich 
obsługi – mówi Janusz Stroka, 
prezes Netto Polska. – To zadanie 
chcemy zrealizować w  ciągu naj-
bliższych 18 miesięcy. Teraz za-
czyna się dla nas prawdziwa praca 
– dodaje Janusz Stroka.

Unikalne doświadczenia  
zakupowe i asortyment

W  2018 Netto wprowadziło 
zupełnie nową koncepcję sklepu, 
tzw. Netto 3.0, której celem była 
poprawa doświadczeń zakupo-
wych klientów i  sprawienie, aby 
zakupy w  Netto były szybsze, 
łatwiejsze i  przyjemniejsze. 
Klienci z  entuzjazmem przyjęli 
ten koncept i nowy format został 
wdrożony już w  ponad 160 skle-
pach Netto w  Polsce. Wszystkie 
sklepy Tesco, które przejdą trans-

formację, będą funkcjonowały 
zgodnie z konceptem Netto 3.0.

Najważniejszym elementem no-
wego formatu jest udoskonalony, 
nowoczesny i  estetyczny układ 
sklepu. Strefa ze świeżymi pro-
duktami, w  szczególności dział 
warzyw i  owoców, a  także działy 
mięsny i  dań gotowych zostały 
znacząco zmienione tak, aby za-
pewnić klientom większy wybór 
i lepszą ekspozycję produktów.

– Czekamy na nowych klientów 
– dodaje Janusz Stroka. – Ser-
decznie zapraszamy ich do na-
szych naprawdę dobrych sklepów. 
Klienci bardzo pozytywnie re-
agują na nasz nowy koncept, po-
szerzony asortyment i  unikalne 
doświadczenie zakupowe, które 
proponujemy im w  funkcjonu-
jących zgodnie z  konceptem 3.0 
placówkach. Teraz będziemy 
mieli okazję pokazać ten format 
jeszcze większej liczbie klientów 
i nie możemy się tego doczekać.

Znajome twarze

W  ambitnym założeniu, wszę-
dzie, gdzie to możliwe, personel 
nowych sklepów Netto będą sta-
nowić pracownicy byłego Tesco. 
Wraz z  przekształcaniem kolej-
nych przejętych placówek Tesco 
w  format Netto 3.0 ich pracow-
nicy przejdą program szkole-
niowy, który ma ich przygotować 
do pracy zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w  ich nowym 
miejscu pracy.

 ■ cd. ze str. 1
To kolejna pula środków w  ra-

mach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, które zostaną 
przeznaczone na realizację in-
westycji z  zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej. Umowy przed-
stawicielom gmin wręczyła Beata 
Białowąs, członek Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego i Beata Kocik, 
wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Śląskiego. Uro-
czystość odbywała się w  gminie 
Panki. - Poprawa jakości życia 
i  zrównoważony rozwój całego 
regionu to priorytety władz wo-
jewództwa. To inwestycje, które 
są w  wielu gminach bardzo ocze-
kiwane i  wpływają na jakość 
życia wielu rodzin na obszarach 
wiejskich. Cieszę się, że możemy 
w  ten sposób przyczynić się do 
ich rozwoju – tłumaczyła Beata 
Białowąs, członek Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego.

Dofinansowanie otrzymały 
gminy z  subregionu północ-
nego: Blachownia, Janów, Panki, 
Przyrów, Niegowa, Starcza, 
Popów, Przystajń oraz Zakład 
Gospodarki Komunalnej Janów 
i  Związek Międzygminny Pan-
ki-Przystajń ds. Ochrony Wód. 
Łączna wartość dofinansowania 
to blisko 10,8 mln zł. Oprócz tego 

wręczono także umowy gminie 
Kozy z subregionu południowego 
(wartość dofinansowania 2 mln zł) 
i  gminie Mstów, na przebudowę 
nawierzchni targowiska w  Ce-
gielni wraz z  odwodnieniem i  in-
stalacją fotowoltaiczną (wartość 
dofinansowania to 733 tys. zł).  
- Gospodarka wodno-ściekowa 
jest niezwykle istotnym ele-
mentem infrastruktury w  gmi-
nach wiejskich, a  ich włodarze 
doskonale wiedzą, jakie są najpil-
niejsze potrzeby w  tym zakresie 
– mówiła Beata Kocik, wiceprze-
wodnicząca Sejmiku.

Warto przypomnieć, że w  ra-
mach ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa Śląskiego dru-
giego naboru wniosków o  przy-
znanie pomocy na inwestycje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z  tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w  tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, 
wpłynęły 33 wnioski, z  których 
dofinansowaniem objęto 31 inwe-
stycji na łączną kwotę 35 mln zł.

Dla miejscowości z powiatu częstochowskiego

Miliony na inwestycje 
wodno-ściekowe

Nowoczesne rozwiązanie

Papierowa 
butelka staje się 
rzeczywistością

Transakcja zamknięta

Netto przejęło Tesco

Historie rodem z  amerykań-
skich bajek i  filmów 
fantastycznych powoli stają się 
rzeczywistością. Wkrótce ma ru-
szyć produkcja... papierowej 
butelki w  pełni bio-pochodnej 
i nadającej się do recyklingu. To 
ogromne wyzwanie technolo-
giczne – opakowanie takie musi 
wytrzymać siły ciśnienia, być 
hermetyczne, a  jego kształt 
i objętość muszą być  dostoso-
wane do wymogów 
poszczególnych producentów. 
Zainteresowanie tego rodzaju 
butelką wyraziły już między in-
nymi takie firmy jak Coca-Cola, 
Carlsberg, L’Oréal i Absolut.

Firma ALPLA, producent opa-
kowań z tworzyw sztucznych wraz 
z  BillerudKorsnäs, szwedzkim 
producentem papieru i  dostawcą  
papierowych  rozwiązań do pa-
kowania utworzyła spółkę joint 
venture Paboco (The Paper 
Bottle Company), której celem 
jest opracowanie i  produkcja 
papierowej butelki  w  pełni 
bio-pochodnej i  nadającej 
się do recyklingu. Projekt 
ten realizowany jest we 
współpracy z  firmami Co-
ca-Cola, Carlsberg, L’Oréal 
i Absolut.

Produkcja papierowej 
butelki z  bio surowców do 
napojów gazowanych i  alko-
holowych stanowi ogromne 
wyzwanie technologiczne – opa-
kowanie takie musi wytrzymać 
siły ciśnienia, być hermetyczne, 
a  jego kształt i  objętość muszą 
być  dostosowane do wymogów 
poszczególnych producentów. 
Papier posiada zupełnie inne 
właściwości fizyczne niż plastik, 
dlatego dodatkowym wyzwaniem 
jest stworzenie opakowania na 
tyle wytrzymałego, aby mogło 
być bezpiecznie transportowane 
i przechowywane.   

Bardzo ważne jest również, aby 
opakowanie nie miało negatyw-
nego wpływu na jakość i  smak 
produktu. W  obecnej, pierwszej 
generacji butelek papierowych, 

wewnętrzna warstwa barierowa 
wykonana jest z  polimerów ta-
kich jak PET lub rPET. W  drugiej 
generacji Paboco wraz z  ALPLA 
i  partnerem technologicznym 
Avantium opracowuje tę warstwę 
z  bio-pochodnego PEF. Głównym 
celem jest jednak, aby trzecia ge-
neracja była w  100% nadającą 
się do recyklingu bio-butelką, 
wykonaną z  odpowiedzialnie po-
zyskiwanego drewna, która bę-
dzie mogła ulec nieszkodliwemu 
rozkładowi, jeśli przypadkowo 
znajdzie się w  środowisku natu-
ralnym. - Wyprodukowanie opa-
kowania papierowego, nawet jeśli 
w swojej trzeciej generacji będzie 
w  pełni biodegradowalne, nie 
jest rozwiązaniem zwalniającym 
nas z  odpowiedzialnego gospo-
darowania odpadami w  obiegu 
zamkniętym. Mechanizmy efek-
tywnej segregacji i  odzysku będą 

musiały nadal się rozwijać. Już 
teraz obserwujemy, że systemy 
depozytowe stają się coraz popu-
larniejsze i cieszą się dużą akcep-
tacją wśród konsumentów. Bez 
względu na to, jak bardzo ekolo-
giczne będą w przyszłości opako-
wania, to w  dużej mierze od nas 
samych zależy, czy po użyciu będą 
tylko odpadami, czy też cennym 
surowcem poddanym recyklin-
gowi – mówi Mariusz Musiał, 
dyrektor zarządzający ALPLA 
w Polsce.

Coca-Cola w  Europie zamierza 
wkrótce przetestować pierwszą 
generację tego innowacyjnego 
opakowania na rynku węgier-
skim. W ramach inicjatywy „Świat 
Bez Odpadów” (World Without 
Waste) deklaruje również, że do 
2030 r. będzie zbierać i poddawać 
recyklingowi każdą butelkę, która 
trafi do sprzedaży, oraz zamierza 
stosować wyłącznie materiały 
opakowaniowe w 100% nadające 
się do recyklingu. Wizja całkowicie 
papierowej butelki z  pewnością 
znacząco przyczyni się do reali-
zacji tych celów.  - Jako Coca-Cola 
podejmujemy ogromne wysiłki, 
by opracowywać i wprowadzać na 
rynek nowe, innowacyjne i zrów-
noważone opakowania. Dlatego 
współpracujemy z ekspertami ta-
kimi jak Paboco, otwarcie ekspe-
rymentujemy i  przeprowadzamy 
tę pierwszą próbę rynkową na 
Węgrzech. Dzięki temu będziemy 
mogli zobaczyć, jak prototyp pa-
pierowej butelki sprawdza się 
jako opakowanie i co myślą o nim 
konsumenci. Jest to dla nas nie-

bywały krok naprzód, ponieważ 
oznacza, że wychodzimy z  la-
boratorium i  przenosimy się 
do świata rzeczywistego. 
Po raz pierwszy konsu-
menci będą mogli pić jeden 
z  naszych produktów z  po-
tencjalnie nowego rodzaju 

opakowania papierowego. To 
kolejny ważny kamień milowy, 

przybliżający nas do realizacji 
zobowiązań  w ramach inicjatywy 
„Świat bez Odpadów” – mówi Iza-
bela Morawska, Public Affairs and 
Communication Manager w  Co-
ca-Cola Poland Services.

Branża opakowaniowa dyna-
micznie się zmienia i  nieustannie 
poszukuje rozwiązań, które zmi-
nimalizują ich negatywny wpływ 
na środowisko. Każda innowacja 
wymaga dużego nakładu pracy 
i  ścisłej współpracy wielu stron, 
a  w  pełni bio-pochodna i  nada-
jąca się do recyklingu butelka 
papierowa jest doskonałym 
przykładem na to, że zrównowa-
żony rozwój i postęp to cel, który 
z  pewnością będzie nabierał 
tempa.  
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W 2021 r. podatnicy dostają wy-
pełnione PIT-y dzięki usłudze 
Twój e-PIT. Mogą je weryfikować 
i uzupełniać - w tym wskazywać 
OPP. Mogą też nie zrobić nic i nie 
zostaną za to ukarani.

Usługa Twój e-PIT dotyczy 
deklaracji PIT-28, 36, 37 i 38. 
Podatnicy mogą wskazywać 
nowe OPP w swoich zezna-
niach elektronicznych lub 
pozostawiać stare (wskazane 
w latach ubiegłych).

Jeśli w latach ubiegłych 
nie wskazywaliśmy żadnej 
OPP, a w roku 2021 r. nic nie 
zrobimy z naszym PIT-em, 
to NIESTETY NIE PRZEKA-
ŻEMY 1%. Urząd skarbowy 
nie ma kompetencji, żeby 
wskazać OPP za nas.

Dla chętnych jest nadal 
możliwość wysłania do 
urzędu skarbowego PIT-a 
papierowego. Również w ze-
znaniu papierowym możemy 
wskazać OPP.

Czy mogę wskazać konkret-
ny cel, na który przekazuję 
swój 1%?

Tak, służy do tego rubryka „Infor-
macje uzupełniające” w formula-
rzach PIT.

Czy organizacja, której prze-
każę 1%, będzie wiedziała, że 
to ode mnie?

Tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę 
w formularz PIT. Zgoda nie jest 
wymagana.

Czy mogę w tym roku przeka-
zać 1% tej samej organizacji 
co w zeszłym roku?

Tak, jeżeli ta organizacja utrzy-
mała statut organizacji pożytku 
publicznego i znalazła się w aktu-
alnym wykazie organizacji upraw-
nionych do zbierania 1%.

Czy w rozliczeniu rocznym PIT 
będzie można wskazać cel 
szczegółowy wydatkowania 

kwoty, jaka została zadeklaro-
wana na rzecz wybranej orga-
nizacji pożytku publicznego ?

Tak. Można to uczynić w bloku, 
który w zeznaniu podatkowym 
zamieszczony jest bezpośrednio 
pod wnioskiem o przekazanie 1% 
i jest zatytułowany „Informacje 
uzupełniające”. Przykładowo w 
zeznaniu PIT-37 jest to pozycja 
128. Należy jednak pamiętać, iż 
przejaw woli podatnika nie sta-
nowi obowiązku dla organizacji 
pożytku publicznego. Ustawa o 
działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, a w ślad za nią 
przepisy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, jako podmiot 
uprawniony do otrzymywania 1% 
podatku określają organizacje 
pożytku publicznego. Sposób 
wewnętrznej dystrybucji i wy-
korzystania środków odbywa się 
zgodnie z przedmiotem działal-
ności określonym w statucie oraz 
przepisami praw powszechnie 
obowiązującego.

Czy przekazywanie 1% na 
rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego jest obowiązkowe?

Nie. Podatnik sam decyduje czy 
chciałby podzielić się 1% swojego 
podatku z wybraną organizacją 
pożytku publicznego. W tym 
przypadku mamy do czynienia z 
prawem podatnika a nie z obo-
wiązkiem.

Jakie warunki należy spełnić, 
aby urząd skarbowy przeka-
zał 1% mojego podatku na 
rzecz wybranej przeze mnie 
organizacji pożytku publicz-
nego?

Przede wszystkim należy złożyć 
zeznanie podatkowe z zachowa-
niem terminu dla jego złożenia, 
czyli PIT-28 nie później niż 2 lu-
tego, a PIT-37, PIT-36, PIT-36L 
oraz PIT-38 nie później niż 30 
kwietnia. W składanym zeznaniu 
należy wypełnić wniosek o prze-
kazanie 1%. W praktyce polega 
to na wypełnieniu odpowiedniej 
części zeznania podatkowego, w 
której należy podać nazwę organi-
zacji pożytku publicznego, numer 
KRS tej organizacji oraz deklaro-
waną kwotę. Wysokość tej kwoty 
określa sam podatnik, pamiętając 
jedynie aby nie przekroczyła 1% 

podatku należnego i była zaokrą-
glona do pełnych dziesiątek groszy 
w dół. Ostatnią czynnością jest za-
płata w pełnej wysokości podatku 
należnego stanowiący podstawę 
obliczenia kwoty dla organizacji 
pożytku publicznego.

Czy na jednym formularzu 
PIT mogę przekazać swój 1% 
więcej niż jednej organizacji?

Nie. Jeżeli natomiast wypełniasz 
więcej niż jeden formularz PIT (np. 
jeden w związku z przychodami z 
pracy, jeden w związku z docho-
dami z papierów wartościowych), 
możesz przekazać 1% z każdego 
formularza na inną organizację.

Czy emeryt lub rencista może 
przekazać 1%?

Tak, ma nawet dwie moż-
liwości. Może samodzielnie 
wypełnić PIT–37 na pod-
stawie PIT–u, który przy-
syła ZUS, albo po prostu 
wypełnić specjalny PIT 
(PIT–OP), w którym wskaże 
jakiej organizacji pożytku, 
chce przekazać 1%.

Należy jedynie pamiętać, 
że deklarowana kwota nie 
może przekroczyć 1% po-
datku należnego (i podlega 
zaokrągleniu do pełnych 
dziesiątek groszy w dół) a 
ponadto, że zeznanie podatkowe 
należy złożyć przed upływem 
terminu dla jego złożenia, czyli 
przykładowo zeznanie PIT-37 lub 
PIT-36L nie później niż 30 kwietnia 
2009 r.

Co się stanie, jeśli wskażę w 
PIT organizację, której nie ma 
na wykazie organizacji 
uprawnionych do 1%?

W takiej sytuacji urząd skarbowy 
odstępuje od przekazania 1% – 1% 
nie trafia do żadnej organizacji, 
tylko do budżetu państwa, jak cała 
reszta podatku.

Czy 1% jest darowizną?

1% to nie darowizna! Przeka-
zując 1% decydujemy, że część 
naszego podatku, który i tak mu-
simy zapłacić, zamiast do skarbu 
państwa trafi do wybranej organi-
zacji pożytku publicznego. Prze-

kazując darowiznę przekazujemy 
pieniądze z własnej kieszeni. Mo-
żemy nimi obdarować każdą orga-
nizację, nie tylko OPP.

Czy korzystanie z 1% wyklu-
cza odliczanie darowizn od 
dochodu?

Nie. W konsekwencji, w tym 
samym zeznaniu podatkowym 
możemy zarówno skorzystać z 
odliczenia od dochodu z tytułu 
dokonanych darowizn na tzw. 
szlachetne cele (podstawę prawną 
do tego rodzaju odliczeń stanowi 
art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy o 
podatku dochodowym od osób fi-
zycznych), jak i wypełnić wniosek o 
przekazanie 1% naszego podatku 
na rzecz wybranej organizacji po-
żytku publicznego.

W jakim terminie naczelnik 
urzędu skarbowego przeka-
zuje kwoty z 1% na rzecz or-
ganizacji pożytku publiczne-
go. Czy można ten proces 
przyspieszyć składając wcze-
śniej zeznanie podatkowe 
PIT-37?

Kwoty z 1% naczelnik urzędu 
skarbowego przekazuje na rzecz 
organizacji pożytku publicznego 
w trzecim i w czwartym miesiącu 
licząc od końca miesiąca w którym 
upłynął termin składania zeznań 
podatkowych (a nie termin w 
którym podatnik złożył zeznanie 
podatkowe). W konsekwencji, bez 
względu na to czy podatnik ze-
znanie podatkowe PIT-37 (wraz 
z wypełnionym wnioskiem) złoży 
już teraz, czy w ostatnim dniu 
akcji rozliczeniowej, przekazanie 
pieniędzy na rachunek bankowy 
organizacji pożytku publicznego 
może nastąpić dopiero w lipcu lub 
sierpniu.

Pytania i odpowiedzi

1% bez tajemnic

Co roku miliony Polaków skła-
dają deklaracje podatkowe PIT 
i mają możliwość przekazania 
kwoty równej 1% podatku dla 
wybranej przez siebie organi-
zacji pożytku publicznego. Jak 
ta procedura dokładnie wy-
gląda?

Opcja przekazywania 1% po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych istnieje w Polsce 
od 2004 roku i wprowadziła ją 
ustawa o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie z 
2003 roku. Jest to zatem jeden 
z przywilejów, jaki mają te orga-
nizacje. Jednak aby go posiadać, 
podmiot musi przede wszystkim 
zyskać status organizacji pożytku 
publicznego, który nadawany 
jest przez sąd. Wykaz organizacji, 
które uprawnione są do otrzymy-
wania 1% podatku, zamieszczany 
jest każdego roku na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej nie 
później niż do 15 grudnia.

Z możliwości przekazywania 
1% podatku mogą skorzystać 
wyłącznie osoby fizyczne, które 
objęte są podatkiem docho-
dowym z tytułu umowy o pracę, 
umowy zlecenia czy umowy o 
dzieło, ale także praw autorskich 
oraz sprzedaży nieruchomości, 
akcji i papierów wartościowych. 
1% przekazać mogą także osoby 
opodatkowane ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowa-
nych i odprowadzający podatek 
liniowy od działalności gospo-
darczej.

Ważne jest, że podatnik, prze-
kazując 1% podatku, nic nie traci, 

ponieważ rozdysponowuje je-
dynie kwotę, którą w innym przy-
padku musiałby i tak przekazać 
do Skarbu Państwa. Sama pro-
cedura jest bardzo prosta, gdyż 
wymaga od podatnika tylko wpi-
sania do odpowiedniej rubryki 
numeru KRS wybranej przez 
siebie organizacji pożytku pu-
blicznego oraz faktyczną kwotę 
z złotówkach. Jednak to od po-
datnika zależy, czy przekaże w 
całości 1% czy mniejszą część tej 
sumy. Trzeba również pamiętać, 
że przy wpisywaniu kwoty obo-
wiązuje zasada zaokrąglania do 
pełnych dziesiątek groszy w dół, 
czyli jeżeli po wykonaniu obli-
czenia, 1% podatku wyniósł przy-
kładowo 24,58 zł, to w deklaracji 
należy wpisać wartość 24,50 zł.

Oprócz tego, że podatnik ma 
możliwość samodzielnego wy-
brania wspieranej organizacji, 
to może również określić kon-
kretny cel, na który przekazuje 
pieniądze. Wystarczy uzupełnić 
pole oznaczone tytułem „ Infor-
macje dodatkowe”. Można w ten 
sposób wesprzeć np. konkret-
nego podopiecznego danej fun-
dacji, jednak warto pamiętać, że 
ta adnotacja nie jest dla organi-
zacji zobowiązująca, a stanowi w 
zasadzie jedynie wskazówkę, co 
do przeznaczenia otrzymanych 
środków. W deklaracji podat-
kowej istnieje również opcja za-
znaczenia pola, które upoważnia 
organy skarbowe do udostęp-
nienia organizacji informacji na 
temat podatnika – będą to dane 
osobowe oraz wysokość przeka-
zanej kwoty.

 ■ Oliwia Rybiałek

1% podatku  
– co trzeba wiedzieć?
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Podatnicy przekazujący 1% dla 
wszystkich OPP 74 514 79 229 79 788 86 031 90 830 98 800 104 038 107 697

Suma przekazanych środków dla 
wszystkich OPP 4 155 851,80 4 257 805,47 4 496 848,89 4 889 843,60 5 439 349,00 6 500 000,00 7 256 397,90 8 146 563,00

Podatnicy przekazujący 1% dla 
częstochowskich OPP 15 672 17 668,00 17 457 18 862 22 483 27 000 28 570 27 461

Suma przekazanych środków dla 
częstochowskich OPP 970 151,30 1 021 317,57 1 080 767,49 1 186 612,00 1 406 612,00 1 826 166,00 2 065 931,10 2 142 927,00

Trwa okres rozliczeniowy po-
datku za 2020 rok. Każdy z nas 
może przekazać jego jeden 
procent na rzecz wybranej or-
ganizacji pożytku publicznego. 
Częstochowski magistrat za-
chęca, aby wybrać lokalne 
OPP. Dzięki temu pieniądze 
zostaną w  naszym mieście  
i  będą służyć m.in. osobom 
starszym, chorym,  bez-
domnym, dzieciom, młodzieży 
i zwierzętom.

Kto może przekazać 1%?

 ● podatnicy podatku docho-
dowego od osób fizycznych 
(w tym m.in. podatnicy uzy-
skujący dochody z odpłatnego 
zbycia papierów wartościo-
wych)

 ● podatnicy opodatkowani ry-
czałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych

 ● podatnicy prowadzący jedno-
osobową działalność gospo-
darczą i korzystający z liniowej, 
19-procentowej stawki podatku

 ● 1% mogą przekazać rów-
nież emeryci, pod warunkiem 
jednak, że samodzielnie wy-
pełnią PIT-37 i zrezygnują z po-
mocy ZUS w tym zakresie. 
Podobna zasada dotyczy osób, 
które są rozliczane przez pra-
codawcę.

W sumie w Częstochowie działa 
80 organizacji pożytku publicz-
nego uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych za rok 2020.

 Na liście znajdują się wyłącznie 

organizacje, które mają prawo 
otrzymywać 1% (tzn. nie pro-
wadzą działalności gospodarczej 
polegającej na wytwarzaniu wy-
robów przemysłu elektronicz-
nego, paliwowego, tytoniowego, 
spirytusowego, winiarskiego, pi-
wowarskiego, a także pozostałych 
wyrobów alkoholowych o  zawar-
tości alkoholu powyżej 1,5% oraz 
wyrobów z  metali szlachetnych 
albo z  udziałem tych metali, lub 
handlu tymi wyrobami).

Pieniądze – 1% podatku należ-
nego – na konto wybranej orga-

nizacji przekaże urząd skarbowy 
w lipcu lub w sierpniu roku podat-
kowego, w  którym jest składane 
zeznanie podatkowe.

1% można przekazać w  ze-
znaniach podatkowych złożo-
nych w  terminie lub w  korekcie 
zeznania podatkowego, pod 
warunkiem, że zostanie ona zło-
żona w  ciągu dwóch miesięcy od 
upływu terminu składania zeznań 
podatkowych. Mamy na to czas do 
30 kwietnia, ale warto pomyśleć 
o tym już dziś.

 Co istotne, częstochowianie już 
od kilku lat chętnie przekazują 
1% podatku należnego fiskusowi 
na rzecz lokalnych organizacji po-
żytku publicznego. Poniżej przed-
stawiamy szczegółowe dane:

Zostaw 1% podatku w Częstochowie

Im bliżej terminu składania de-
klaracji podatkowych za miniony 
rok, tym częściej słyszymy o or-
ganizacjach pożytku publicznego 
(w skrócie OPP). Czym właściwie 
one są?

Organizacją pożytku publicz-
nego może być organizacja po-
zarządowa, stowarzyszenie 
jednostek samorządu terytorial-
nego lub podmiot działający na 
podstawie przepisów o  stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego, 
o stosunku Państwa do innych ko-
ściołów i związków wyznaniowych 
oraz ustawy o  gwarancjach wol-
ności sumienia i  wyznania jeżeli 
m.in.:

 ● prowadzi działalność na rzecz 
ogółu społeczności lub okre-
ślonej grupy wyodrębnionej ze 
względu na szczególnie trudną 
sytuację życiową lub mate-
rialną w stosunku do społe-
czeństwa;

 ● nie prowadzi działalności go-
spodarczej albo prowadzić ją 
w rozmiarach służących reali-
zacji celów statutowych;

 ● cały dochód przeznacza na 
działalność pożytku publicz-
nego;

 ● posiada statutowy kolegialny 
organ kontroli lub nadzoru, od-
rębny od organu zarządzają-
cego, który mu nie podlega 
w zakresie wykonywania kon-
troli wewnętrznej lub nadzoru;

 ● posiada statut, w którym prze-
widziane są ograniczenia doty-
czące wykorzystywania majątku 

organizacji oraz dokonywania 
zakupów od podmiotów zwią-
zanych z członkami organizacji;

 ● podlega wpisowi do Krajowego 
Rejestru Sądowego;

 ● sporządza roczne sprawoz-
danie merytoryczne ze swojej 
działalności oraz podaje je do 
publicznej wiadomości;

 ● sporządza i ogłasza roczne 
sprawozdanie finansowe także 
wówczas, gdy obowiązek jego 
sporządzenia oraz ogłoszenia 
nie wynika z przepisów o ra-
chunkowości;

 ● przekazuje wyżej wymienione 
sprawozdania ministrowi wła-
ściwemu do spraw zabezpie-
czenia społecznego.

O status organizacji pożytku 
publicznego może się ubie-
gać organizacja prowadząca 
działalność w zakresie:

 ● pomocy społecznej;
 ● zapewnienia zorganizowanej 
opieki byłym żołnierzom za-
wodowym;

 ● działalności charytatywnej;
 ● podtrzymywania tradycji na-
rodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świa-
domości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej;

 ● działalności na rzecz mniej-
szości narodowych;

 ● ochrony i promocji zdrowia;
 ● działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych;

 ● promocji zatrudnienia i akty-
wizacji zawodowej;

 ● działalność na rzecz równych 

praw kobiet i mężczyzn;
 ● działalności wspomagającej 
rozwój gospodarczy;

 ● działalności wspomagającej 
rozwój społeczności lokal-
nych;

 ● nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania;

 ● krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży;

 ● kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji;

 ● kultury fizycznej i sportu;
 ● ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego;

 ● porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz przeciwdzia-
łania patologiom społecznym;

 ● upowszechniania wiedzy 
i umiejętności na rzecz obron-
ności państwa;

 ● upowszechniania i ochrony 
wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagają-
cych rozwój demokracji;

 ● ratownictwa i ochrony lud-
ności;

 ● pomocy ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą; • ochrony praw kon-
sumentów;

 ● integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współ-
pracy między społeczeń-
stwami;

 ● promocji i organizacji wolon-
tariatu.

Jakie przywileje mają  
organizacje pożytku publicz-
nego? Przede wszystkim:

 ● użytkowanie nieruchomości na 
preferencyjnych warunkach;

 ● prawo do otrzymywania 
1-proc. podatku dochodowego 
od osób fizycznych;

 ● zwolnienie od: podatku docho-
dowego od osób prawnych, po-
datku od nieruchomości, opłat 
od czynności cywilnoprawnych 
(np. umów), opłat skarbowych 
i sądowych w odniesieniu do 
prowadzonej działalności po-
żytku publicznego;

 ● możliwość nieodpłatnego in-
formowania o prowadzonej 
działalności poprzez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji;

 ● korzystanie z pracy poboro-
wych skierowanych do odbycia 
służby zastępczej.

Gdzie szukać organizacji  
pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicz-
nego, żeby mogła zbierać 1%, musi 
znaleźć się na liście uprawnionych. 
Listę taką publikuje Narodowy In-
stytut Wolności. 

Polecamy też skorzystanie 
z  POZYTEK.NGO.PL. W  serwisie 
znajduje się aktualna lista orga-
nizacji pożytku publicznego, na 
które można przekazywać 1%. 
POZYTEK.NGO.PL umożliwia 
przeszukiwanie listy, wybieranie 
OPP z  konkretnej miejscowości 
czy zajmujących się określonymi 
sprawami (np. pomocą społeczną, 
obroną demokracji, walką o prawa 
człowieka etc.).

Nie wiesz, jakiej organizacji prze-
kazać 1%? Wybierz, jakiego ro-
dzaju działania chcesz wesprzeć, 
poszukaj organizacji w Twojej oko-
licy i gotowe!

Wyjaśniamy

Czym są organizacje pożytku 
publicznego?

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Sukcesy naszych uczniów

Miło nam poinformować, że Michał Trąbski został laureatem 
Regionalnego Konkursu Angielskiej Ortografii Spelling Quiz 2021, 
który odbywał się pod honorowym patronatem Pani Europoseł 
Jadwigi Wiśniewskiej, Dyrektor Delegatury Częstochowskiej Ślą-
skiego Kuratorium Oświaty Pani Alicji Janowskiej oraz Alumni As-
sociation U.S. State Department Exchange Programs.

Nasza uczennica, Olivia Mikuła, zakwalifikowała się do finału 44 
Olimpiady Języka Niemieckiego.

Olivia Mikuła, ucz. kl. 3a, zakwalifikowała się do finału 44. Ogólno-
polskiej Olimpiady Języka Niemieckiego! Jako jedyna uczennica z Czę-
stochowy znalazła się w gronie finalistów, czyli najlepszych w kraju! To 
wielki sukces! 

Doskonała znajomość języka niemieckiego to pierwszy, ale nie jedyny  
warunek, aby wziąć udział w Olimpiadzie.   

Przypomnijmy, że Olimpiada składa się z III etapów. W I etapie, czyli 
eliminacjach szkolnych, uczniowie rozwiązują test gramatyczno- leksy-
kalny. II etap jest etapem okręgowym i obejmuje test pisemny oraz 
eliminacje ustne.

Do ustnych eliminacjach okręgowych uczestnicy przygotowują wy-
powiedź na temat „z życia codziennego”, dwóch przeczytanych pozycji 
z literatury do 1945 roku oraz trzech pozycji z literatury po 1945 roku, 5 
szczegółowych zagadnień z nowszej historii (po 1933 roku) i 5 szczegóło-
wych zagadnień z geografii, polityki i ze zjawisk kulturowych. Gromadzą 
również wiadomości z bieżących zjawisk życia społecznego niemieckiego 
obszaru językowego. Wiedza Olivii imponuje! Gratulujemy!

Trzymamy kciuki, aby powiodło się jej w finale!

Literackie wspomnienie 
– Irit Amiel

24 lutego 2021 r. młodzież VIII LO Samo-
rządowego w Częstochowie uczciła pamięć 
poetki związanej z Częstochową – Irit Amiel.

Zaskoczyła nas informacja o jej śmierci. 
Była osobą niezwykle wrażliwą na to, co 
dzieje się we współczesnym świecie. Była 
poetką, prozatorką, tłumaczyła utwory pol-
skich pisarzy na język hebrajski.

Chociaż od wielu lat mieszkała w Izraelu, nigdy 
nie zapomniała o tym , gdzie się urodziła, gdzie 
były jej korzenie… A pochodziła z Częstochowy!

Autorem scenariusza literackiego wspo-
mnienia był pan Cezary Wachelka, nad oprawą 
artystyczną i muzyczną czuwały panie Renata 
Białowąs i Teresa Rygalik – Weżgowiec.

Nagrane przedstawienie już wkrótce zoba-
czycie na szkolnym kanale youtube.

Grant dla VIII LOS
„TO(działa)MY!” to projekt edukacyjno – społeczny UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska. VIII 
LO Samorządowe w Częstochowie otrzymało grant na zagospodarowanie terenu zielonego wokół szkoły. Dzięki 
dofinansowaniu będziemy mogli stworzyć „Zieloną klasę” – gdzie będą przeprowadzane lekcje na świeżym po-
wietrzu, a także tematyczne rabaty kwiatowe. Czeka nas dużo pracy, ale bardzo się cieszymy.

A może ławeczka
Baśki R.?

Wędrując po Częstochowie mo-
żemy przysiąść na ławeczkach: 
Haliny Poświatowskiej, Marka Pe-
repeczki, Władysława Biegańskiego 
oraz Antoniego Fertnera. Mamy 
propozycję kolejnej ławeczki, którą 
można by umieścić w naszym mie-
ście. Może w taki sposób należałoby 
uczcić zmarłą w kwietniu 2020 roku 
pisarkę, poetkę, psycholożkę spo-
łeczną Barbarę Rosiek?

Kim była Barbara Rosiek? Często-
chowianką z krwi i kości. Pisarka i 
poetka, która nie bała się poruszać w 
swoich utworach niezwykle trudnych 
tematów. Tematów związanych z na-
łogami, z pomocą dla osób uzależ-
nionych, z poszukiwaniem swojego 
miejsca na świecie. Twórczość, którą 
zostawiła dla następnych pokoleń, 
ma głębokie przesłanie. Można je 
streścić kilkoma słowami: narko-
mania, wszelkie nałogi to bagno, 
bagno w które szybko się wchodzi, 
ale aby wyrwać się z niego, trzeba 
wielkiej wewnętrznej siły, którą nie 
każdy ma. Dlatego nie wszystkim 
udaje się wypłynąć na powierzchnię 
i zakomunikować najbliższym: udało 
się, jestem „czysty”, żyje !!!

Czytając książki Barbary Rosiek 
nie sposób nie zauważyć jednego, 
wielkiego waloru jej literatury. Z jej 
książek, jej poezji emanuje szczerość. 
Czasami, wręcz w naturalistyczny 
sposób opisywała balansowanie 
na granicy życia i śmierci. Pozosta-
wiała jednak czytelnikowi możliwość 
oceny, czym jest nałóg, jakie są jego 
konsekwencje i jak wygląda życie 
osoby uzależnionej. Dzień po dniu, 
bez owijania w bawełnę…

Być może za to czytelnicy kochali 
ją, a ludzie związani ze światem li-
teratury przyznawali wyróżnienia za 
kolejne wydawane przez nią pozycje. 

Jej debiutancka powieść „Pa-
miętnik narkomanki” wciąż jest 
pozycją często i chętnie czytaną 
przez młodzież. Wydana w 1985 
roku książka, którą można określić 

mianem autobiografii, wznawiana 
była już ponad 20 razy. 

Grono wiernych czytelników zna-
lazły też kolejne pozycje Barbary Ro-
siek: „Kokaina”, „Ćpunka”, „Alkohol, 
prochy i ja” oraz „Byłam schizofre-
niczką”. Nie sposób zapomnieć także 
o zbiorach poezji, które wyszły spod 
ręki tej niezwykle płodnej pisarki.

Argumentem, który mógłby prze-
konać mieszkańców Częstochowy do 
tego, aby ufundować Barbarze Ro-
siek ławeczkę, jest także to, iż za życia 
była wielokrotnie nagradzana za po-
zycje, które opublikowała.  Otrzymała 
m.in. w 2002 medal International 
Biographical Center w Cambridge za 
całokształt twórczości. Podczas świę-
towania obchodów 25-lecia twór-
czości w 2010 roku, Rosiek została 
uhonorowana Medalem Prezydenta 
Częstochowy. Otrzymała też w 2010 
roku nagrodę Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a w 2016 roku 
brązowy medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”.

Pomysł, aby powstała w Czę-
stochowie ławeczka poświęcona 
pamięci Barbary Rosiek, zosta-
wiamy do przemyślenia włodarzom 
miasta. Nam wydaje się, że można 
by w taki sposób uczcić osobę, którą 
swoim życiem pokazała, że uzależ-
nienia są do pokonania, a wszelkie 
przeszkody pojawiające się na na-
szej drodze życia – jeśli znajdziemy 
w sobie miłość i nadzieję – można 
przezwyciężyć!



PIĄTEK-NIEDZIELA 19-21 MARCA 2021  11.radcy prawni

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

Powszechnie wiadomo, że w określonych przy-
padkach rodzice mają obowiązek płacenia 
alimentów na rzecz swoich dzieci. Niewiele 
osób ma jednak świadomość, że możliwa jest  
sytuacja odwrotna i to na dorosłe dzieci może 
być nałożony obowiązek alimentacyjny wobec 
ich rodziców.

Jakie obowiązki ma dziecko  
wobec rodziców?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym,  
rodzice i  dzieci są obowiązani do wzajemnego 
szacunku i  wspierania się. Co bardzo ważne, za-
sada ta obowiązuje niezależnie od tego czy dzieci 
są dorosłe, czy też nie. Przepisy prawa nie defi-
niują w  żaden sposób tych dwóch pojęć, jednak 
należy uznać, iż wspieranie się dzieci i ro-
dziców obejmuje zarówno wsparcie 
duchowe, jak i  materialne – ten 
drugi rodzaj wsparcia regulują 
przepisy dotyczące obowiązku 
alimentacyjnego. W  doktrynie 
prawa polskiego zgodnie 
uznaje się, że obowiązki te 
są powinnościami i  nie da się 
ich wymusić od drugiej strony 
w drodze egzekucji. Nie oznacza 
to jednak, iż niedopełnianie ich 
w  rażący i  uporczywy sposób nie 
może powodować negatywnych 
konsekwencji dla uchylającego się od 
przedmiotowego obowiązku (może np. zostać wy-
dziedziczony lub takie zachowanie może stanowić 
przesłankę do odwołania darowizny).

Dodatkowym obowiązkiem dziecka wobec ro-
dziny jest obowiązek przyczyniania się dziecka 
do pokrywania kosztów utrzymania  rodziny, 
ale w  tylko w  wypadku gdy dziecko ma dochody 
z własnej pracy i mieszka u rodziców (te dwie prze-
słanki muszą wystąpić równocześnie). Jednocze-
śnie dziecko jest zobowiązane do pomagania we 
wspólnym gospodarstwie, jeśli pozostaje na utrzy-
maniu rodziców i mieszka u nich (wspólne gospo-
darstwo można rozumieć jako gospodarstwo rolne 
rodziców lub po prostu odpowiednio zorganizo-
waną i  trwałą formę wspólnej konsumpcji dóbr 
materialnych osób razem zamieszkujących).

Czy dziecko może zostać zobowiązane do 
płacenia alimentów na rzecz rodziców?

Zgodnie z  Kodeksem rodzinnym i  opiekuńczym, 
obowiązek alimentacyjny, a  więc obowiązek do-
starczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby 
także środków wychowania, obciąża krewnych 
w linii prostej (czyli np. rodziców wobec dzieci i na 
odwrót) oraz rodzeństwo. Warto jednak wiedzieć, 
iż w pierwszej kolejności na małżonku danej osoby 
spoczywać będzie obowiązek dostarczania dru-
giemu małżonkowi środków utrzymania, a dopiero 
następnie w grę wchodzą dzieci tej osoby.

Aby rodzic mógł ubiegać się o alimenty od swo-
jego dziecka, niezbędne jest spełnienie trzech 
warunków: rodzic pozostaje w  niedostatku, 
jego dziecko jest pełnoletnie oraz posiada odpo-
wiednie możliwości finansowe.

Jeśli chodzi o pierwszy warunek, tj. życie niedo-
statku, to przepisy prawa nie zawierają definicji 
tego pojęcia - powszechnie uznaje się, że stan 
niedostatku zachodzi wtedy, gdy człowiek nie 
jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich pod-
stawowych potrzeb. Zgodnie z uchwałą Sądu Naj-
wyższego, za znajdujące się w niedostatku należy 
uważać osoby, które nie mogą własnymi siłami 
zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie posia-
dają własnych środków w postaci wynagrodzenia 
za pracę, emerytury, czy renty ani też dochodów 
z własnego majątku - usprawiedliwione potrzeby 
zawsze są oceniane indywidualnie.

Co bardzo ważne, jeżeli rodzic jest w  stanie 
zaspokoić swoje potrzeby tylko w  części, 

obowiązek alimentacyjny obejmuje po-
zostałą część niezaspokojonych po-

trzeb.
Dziecko nie będzie zobowią-

zane do płacenia alimentów na 
rzecz rodzica, jeśli rodzic pozo-
staje w  niedostatku ze swojej 
winy (np. trwoni majątek, nie 

podejmuje pracy pomimo ta-
kich możliwości lub lekkomyślnie 

z niej rezygnuje).
Warto również zwrócić uwagę,  

iż dziecko nie będzie zobowiązane do 
płacenia alimentów na rzecz rodzica, który 

przez całe życie zaniedbywał swoje dziecko, nie 
łożył na jego wychowanie i  nie interesował się 
jego losami. W  takim przypadku dziecko może 
powoływać się przepisy prawa cywilnego doty-
czące naruszenie prawa podmiotowego, gdyż 
w takim przypadku domaganie się przez rodzica 
alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego.

Co grozi za uchylanie się od obowiązku 
alimentacyjnego?

Zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego, kto uchyla 
się od wykonania obowiązku alimentacyjnego 
określonego co do wysokości orzeczeniem są-
dowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym 
organem albo inną umową, a  łączna wysokość 
powstałych wskutek tego zaległości stanowi 
równowartość co najmniej 3 świadczeń okre-
sowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świad-
czenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 
3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Jeśli w  skutek uchylania się od wykonania obo-
wiązku alimentacyjnego, osoba uprawniona do 
alimentów narażona jest na niemożność zaspoko-
jenia podstawowych potrzeb życiowych, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.

Powszechnie wiadomo, że w przy-
padku gdy zakupiony towar ma 
wady, możemy skorzystać 
z uprawnień jakie daje nam gwa-
rancja. Co jednak w przypadku, 
gdy producent nie udziela gwa-
rancji na towar? W takim przypad-
ku w grę wchodzi skorzystanie 
z uprawnień jakie daje nam rękoj-
mia za wady towaru.

Czym jest gwarancja?

Gwarancja to dobrowolne zapew-
nienie producenta, że sprzedany 
towar ma określone właściwości, 
o  których mowa w  dokumencie gwa-
rancyjnym. Zazwyczaj dokument 
gwarancyjny otrzymasz wraz z  zaku-
pionym towarem, a  producent wyda 
go niezależnie od tego czy był sprze-
dawcą.

Dokument gwarancyjny powinien 
zawierać podstawowe informacje po-
trzebne Ci do skorzystania z  upraw-
nień gwarancyjnych, w  szczególności 
nazwę i  adres producenta lub jego 
przedstawiciela w Polsce, czas trwania 
i  terytorialny zasięg ochrony gwa-
rancyjnej, uprawnienia przysługujące 
w  razie stwierdzenia wady, a  także 
stwierdzenie, że gwarancja nie wy-
łącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej.

Zazwyczaj w  ramach gwarancji mo-
żesz żądać zwrotu zapłaconej ceny, 
wymiany rzeczy bądź jej naprawienia, 
ale te uprawnienia muszą wprost wy-
nikać z dokumentu gwarancyjnego. 

Czym jest rękojmia za wady  
towaru?

Rękojmia za wady towaru to od-
powiedzialność sprzedawcy za 
wady fizyczne (towar jest niezgodny 
z  umową) lub prawne (np. towar nie 
należy do sprzedawcy) sprzedanego 
towaru.

Na wady fizyczne kupionego to-
waru możesz się powołać jeśli towar:
 1) nie ma właściwości, które rzecz 

tego rodzaju powinna mieć 
ze względu na cel oznaczony 
w  umowie sprzedaży albo wyni-
kający z okoliczności lub przezna-
czenia;

2) nie ma właściwości, o których ist-
nieniu zapewnił Cię sprzedawca 
(w tym przedstawiając próbkę lub 
wzór);

3) nie nadaje się do celu, o  którym 
poinformowałeś sprzedawcę przy 
zawarciu umowy, a  sprzedawca 
nie zgłosił zastrzeżenia co do ta-

kiego przeznaczenia towaru;
4) został Ci wydany w  stanie niezu-

pełnym.
W ramach rękojmi możesz żądać od 

sprzedawcy bezpłatnej naprawy, wy-
miany towaru na nowy, obniżenia lub 
zwrotu ceny, a  Twój wybór upraw-
nienia jest dla sprzedawcy wiążący. 
Jeśli jednak okaże się, że naprawa 
lub wymiana towaru jest niemoż-
liwa lub zbyt kosztowna, to w  takim 
wypadku możesz żądać zwrotu ceny 
za towar (czyli odstąpić od umowy) 
- jest to uprawnienie przysługujące 
tylko wtedy, jeśli sprzedawca nie bę-
dzie mógł spełnić pozostałych dwóch 
możliwości.

Co bardzo ważne, możesz skorzy-
stać z  rękojmi niezależnie od upraw-
nień wynikających z gwarancji, czyli to 
Ty decydujesz, z którego uprawnienia 
korzystasz (rękojmia czy gwarancja).

Jeśli w  chwili zakupu wiedziałeś, że 
towar ma wady, sprzedawca będzie 
zwolniony z  odpowiedzialności z  ty-
tułu rękojmi.

Jakie są różnice pomiędzy  
gwarancją a rękojmią?

Przede wszystkim termin w  jakim 
możesz dochodzić swoich roszczeń. 
Z gwarancji możesz skorzystać w ter-
minie określonym przed producenta 
w dokumencie gwarancyjnym - są to 
zazwyczaj dwa lata, ale producent 
może określić to w  sposób dowolny 
(w  tym nawet zrezygnować z  udzie-
lenia gwarancji). 

Z  rękojmi możesz skorzystać 
w ciągu dwóch lat od zakupu towaru, 
jednak w  przypadku gdy przed-
miotem sprzedaży jest towar uży-
wany, w  umowie sprzedawca może 
zmodyfikować ten termin (nie krócej 
jednak niż do roku). Co bardzo ważne, 
jeśli jesteś konsumentem, a  wada 
fizyczna została stwierdzona przed 
upływem roku od dnia sprzedaży to-
waru, domniemywa się, że wada lub 
jej przyczyna istniała w chwili zakupu.

Bardzo ważną różnicą pomiędzy 

gwarancją a  rękojmią jest termin 
ich ważności po wymianie wadliwej 
rzeczy. Rękojmia nie ulega wydłu-
żeniu, jeżeli sprzedawca wymieni 
towar na nowy. Natomiast gwarancja 
w  takim przypadku powoduje, że 
jej czas zostaje liczony od początku, 
tzn. od momentu wydania nowej 
rzeczy (w  innych wypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o  czas, 
w ciągu którego nie mogłeś korzystać 
z towaru).

 ■ Hubert Nowak

Alimenty na rzecz swoich rodziców. 
Kiedy dzieci muszą je płacić?

Gwarancja czy rękojmia, 
czyli z jakich uprawnień 
możesz skorzystać, gdy 
kupiony przez Ciebie towar 
ma wady.
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u kupię 
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK , 
KOMAR , MZ , motorynka i inne  
tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzy-
wany lub z minimalnym przebiegiem , 
zapomniany zastaly w garazu 
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
 O SPRZEDAM samochód Matiz  z 2002 
roku, tel. 34 362 94 27

NIERUCHOMOŚCI

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

 O Wynajmę działkę pod działalność go-
spodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, 
na terenie Częstochowy, mieszkanie 
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, 
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

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

Działka budowlana  
922 m2 (20x46m)  

Aleksandria, ul. Gościnna  
obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowa-
ny w 1969r,  300 m do pętli 
MPK. Wznowione granice, 
nowe ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł.  
Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

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

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

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

 O Grunty rolne 0,8911 ha w Wysoka 
Lelowska / gmina Żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

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

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

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

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

 O Antyki – francuski komplet z 1896 r.: 
Biblioteczka + komoda z marmuro-
wym blatem. Sygnowany, perfekcyjna 
renowacja. Tel. 34 – 367 65 56

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

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

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

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

 O Drzwi białe pokojowe, dwie pary:  
wejściowe i harmonijkowe.  
Tel. 501 109 822

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

 O Futrówka skóra (świnia)  
tel. 790 819 855

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

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 O Kopierkę laserową HP 1010  
- tel. 697 272 102

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) mysz-
ki; Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; te-
lefon komórkowy Samsung + ładowarka; 
tel. 530 485 377

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

 O Lodówka ardo – wys. 141 Cm, spraw-
na, cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 O Maszyna do szycia przemysłową, mar-
ki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena 
do negocjacji. Tel. 603 521 686

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

 O Meble młodzieżowe „norweskie” w do-
brym stanie. Szafa, regał z 4 półkami, 
szafka z 3 szufladami, nad szafką z szu-
fladami jest regał z 2 półkami, biurko 
nad biurkiem półka, stolik nocny, stolik 
pod komputer. Cz-wa, tel. 508 747 290

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  tel. 34 362 94 27

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

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

 O Rower Cobran Shimano  
- tel. 697 272 102

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

 O Serwis obiadowo-kawowy: (6-osobo-
wy) z kamionki ciemny brąz;  
-z duralxu; tel. 504 230 153

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

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

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

 O Toaleta kompaktowa. – Używana w bdb. 
stanie, z „Koła”. Tel. 501 109 822

 O Umywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 +szafka biała. tel. 501 109 822

 O Wanna metalowa – używaną w b. do-
brym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 O  Węgiel ekogroszek luzem i workowa-
ny z dostawą pod podany adres na te-
renie Częstochowy i okolic  
Tel. 601 495 165

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator wózka 
widłowego z UDT lub Operator pro-
dukcji. Więcej informacji: 663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

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

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

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospodar-
czy, porządkowy, stróż, godziny popo-
łudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyj-
ny. Tel. 502 417 160 

 O Podejmę pracę pracownika gospodar-
czego - ogrody, posesje, porządki, itp. 
Tel. 536 512 396

 O Podejmę pracę - pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porządki, 
itp. tel. 508 747 290 

 O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, po-
dejmie pracę jako tokarz, ślusarz,  
tel. 694 200 794.

USŁUGI
 O Naprawa pomp wodnych, hydroforo-
wych, samochodowych i cyrkulacyj-
nych.  Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową; pracownika 
gospodarczego, ogrody, posesje, po-
rzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

 O Flash gsm profesjonalny serwis telefo-
nów komórkowych oraz nawigacji gps. 
Częstochowa, al. Wolności 10  
(w bramie). Tel. 888 149 969

 O Naprawy pomp wodnych, cyrkulacyj-
nych, samochodowych,  
hydrofobowych. tel. 669 245 082

INNE
 O Wolny lat 53, bezdzietny, niezalezny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217

 O Spokojny, bez nałogów, 59-letni, bez 
zobowiązań, pozna bezdzietną kobie-
tę, także starszą, do przyjaźni lub na 
stałe, tel. 531 638 18

 O Sprzedam fotel ginekologiczny 
Tel. 609 990 750
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys. 
km,kraj.,I-wł., gwarancja

69.900 zł 

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4, 
kraj., I - wł., gwarancja

69.900 zł

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

69.900 zł

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., 
serwisowany, rok prod. 
2017

78.900 zł

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., 
I-wł., serwisowany, F-VAT

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017
119.900 zł

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, I-wł., 
serwisowany

129.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, , 2014, kraj.,  95.900 zł 
BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014,  169.000 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
Citroen C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.,  21.900 zł
Dodge Caliber 2.0 D., rok prod. 2007,  12.000 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj.,  7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000,  2.700 zł
FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001,  2.900 zł
FORD C-MAX 1.6 E + LPG, rok. prod. 2005  10.900 zł
FORD Fiesta 1.25 E, rok prod. 2016,  27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.,  21.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
Hyundai i30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  29.900 zł
JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  

rok prod. 2016,  64.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., serwiso-

wany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010,  23.900 zł
MERCEDES GLC 2.2D, zakup 2016r., kraj., serwisowany, F-VAT  

 129.900 zł 
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003  16.900 ZŁ
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
Opel Meriva 1.4 E, rok prod. 2006, kraj,  7.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 ,  19.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,  

 47.800 zł
SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj. 19.900 zł
Subaru Legacy 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT,  

serwisowany,  71.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.,  7.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014-2016r., gwarancja, I-wł., 

serwisowany 28.900-30.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014,  36.000 zł netto
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005  12.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  63.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  58.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW Tiguan 2012 rok, 1.4E/160 kM,  42.000zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  46.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 19 marca 2021

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad chce wprowadzić 
elektroniczny system zarzą-
dzania ruchem. Swoim zasięgiem 
obejmie on między innymi auto-
strady A1 i A2. Kilka dni temu 
wybrano wykonawcę inwestycji.

Inwestycja będzie realizowana w 
województwie łódzkim w ramach 
Regionalnego Projektu Wdrożenio-
wego. Dzięki niej część autostrad 
A1 oraz A2 zostanie wyposażona 
w nowoczesne urządzenia słu-
żące m.in. do zarządzania ruchem 
oraz przekazywania aktualnych 
informacji kierowcom oraz po-
wstanie odpowiednio wyposażone 
Centrum Zarządzania Ruchem 
w Strykowie. Będzie ono jednocze-
śnie pełniło funkcję zapasowego 
centrum przetwarzania danych. 

Kierowcom będą przekazywane 
aktualne, istotne informacje m.in. o 
zdarzeniach na drodze, warunkach 
atmosferycznych czy objazdach. To 
wszystko ma przełożyć się przede 
wszystkim na wyższy poziom bez-
pieczeństwa i komfortu podróży.

 Dla pobierania danych o sytuacji 
na drogach, by sprawnie zarządzać 
systemem, zostaną zainstalowane: 

 ● stacje pomiarowe ruchu drogo-
wego zapewniające wykrywanie 
zdarzeń drogowych takich jak: 
zator, nagła zmiana warunków 
ruchu, czy pojazd jadący pod 
prąd, 

 ● kamery służące pozyskiwaniu 
obrazu z dróg objętych sys-
temem zarządzania ruchem, 

 ● urządzenia służące do pomiaru 
czasu przejazdu,

 ● stacje meteorologiczne. 

 W celu informowania kierujących 
pojazdami zainstalowane zostaną: 

 ● znaki zmiennej treści, za po-
mocą których przekazywana 
będzie informacja m.in. o zda-
rzeniach drogowych, zatorach, 
objazdach, stanie nawierzchni 
drogowej czy innych zagroże-
niach występujących na danym 
odcinku drogi; 

 ● znaki wskazujące trasy objazdu 
w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności; 

 ● znaki zmiennej treści służących 
do informowania o warunkach 
pogodowych; 

 ● urządzenia do nadawania ko-
munikatów radiowych CB oraz 
zapewniających łączność kie-
rowców z operatorem Centrum 
Zarządzania Ruchem.

Najkorzystniejszą ofertę na 
wykonanie tego zadania zło-
żyła firma SPRINT S.A. 
Zadeklarowała ona wykonanie za-
mówienia podstawowego za kwotę 
78 784 446,00 zł. Natomiast łączna 
kwota zamówienia wraz z prawem 
opcji wynosi 90 621 426,00 zł.

Na bieżąco

Na A1 będą monitorować 
warunki drogowe

 ■ Katarzyna Gwara
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W minioną środę tenisistki sto-
łowe Bebetto AZS UJD rozegrały 
spotkanie w ramach 17. kolejki 
ekstraklasy. Niestety przegrały 
w ACS 2:3 z SKTS Sochaczewem. 
Dwa punkty dla częstochow-
skiej drużyny wywalczyła 
Tetiana Bilenko.

Drużyna z Sochaczewa zrewan-
żowała się za porażką z pierwszej 
rundy, tym samym awansując na 
drugie miejsce w tabeli. - W pierw-
szej grze liderka częstochow-
skiego zespołu Tetiana Bilenko 
pokonała bez straty seta Darię 
Łuczakowską. W drugim poje-
dynku Roksana Załomska uległa 
0:3 reprezentantce Rumunii  
– Irinie Ciobanu. W trzeciej partii 
Sandra Wabik przegrała 1:3 z 
byłą zawodniczką AZS Często-
chowa – Magdaleną Sikorską. 
Najwięcej emocje przyniósł 
czwarty pojedynek. Tetiana Bi-
lenko po widowiskowym poje-
dynku wygrała 3:2 z Iriną Ciobanu. W ostatnim 
grze Roksana Załomska nie sprostała  Darii 
Łuczakowskiej – zrelacjonował klub. Choć dru-
żyna AZS UJD Częstochowa odniosła porażkę, 
z dorobkiem 33 punktów zajmuje obecnie 3. 

lokatę. Kolejny mecz akademiczki rozegrają 
na własnym obiekcie w najbliższą niedzielę 21 
marca. Ich rywalem będzie KS Gotyk Toruń. 
Mecz odbędzie się bez udziału publiczności.

W najbliższą sobotę 20 marca siat-
karze Exact Systems Norwida zagrają 
o 17 zwycięstwo w sezonie. Częstocho-
wianie jadą do Jaworzna i zmierzą się 
z MCKiS-em, który plasuje się na 15. 
ostatniej pozycji w Tauron 1 Lidze.

Drużyna spod Jasnej Góry może po-
chwalić się 45 punktami i wysokim 4. 
miejscem w tabeli. Tym samym kibice 
Exact Systems Norwida liczą na pewne 
zwycięstwo i 3 punkty, które przybliżą 

drużynę do miejsca w czołowej czwórce 
przed play-off. - Siatkarze też raczej nie 
wyobrażają sobie, że mogą stracić 
punkty w Jaworznie. MCKiS wygrał 
tylko 3 z 22 spotkań. Zupełnie inne na-
stroje panują w Exact Systems 
Norwidzie. Częstochowianie mają na 
koncie 16 wygranych i do Jaworzna jada 
po 17 zwycięstwo – podsumowuje 
Marek Osuchowski z Exact Systems 
Norwid.

 Foto:. M. Osuchowski

sport
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Bebetto AZS UJD

Minimalna 
porażka 
zespołu

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa  
vs. Górnik Zabrze

Mistrzostwa Śląska Juniorów

Patryk Nubirski ze srebrem

Raków Częstochowa zmierzy się w naj-
bliższą sobotę 20 marca z  Górnikiem 
Zabrze w ramach 22. kolejki PKO Eks-
traklasy. Początek spotkania 
zaplanowano o godzinie17:30.

Dla obu zespołów będzie to trzeci 
wspólny mecz w  tym sezonie. Po 21. 
kolejce zespół Marcina Brosza zajmuje 
5. miejsce, mając na swoim koncie 31 
punktów. - Ogółem wiosną zabrzanie wy-
grali dwa mecze, pokonując Stal Mielec 
(2:1) i w ostatniej kolejce Zagłębie Lubin 
(2:0). W  pozostałych meczach doznali 
czterech porażek i  zanotowali dwa re-
misy. Ostatnie ligowe starcie obu drużyn 
miało miejsce 17 października. Był to 
mecz na szczycie pomiędzy liderem i wi-
celiderem PKO BP Ekstraklasy, w którym 
lepsi okazali się Czerwono-Niebiescy, 
zwyciężając z  Górnikiem 3:1. W  1/8 fi-
nału Fortuna Pucharu Polski Raków rów-
nież rozprawił triumfował, tym razem 

4:2 – podsumowuje Raków Częstochowa 
w  przedmeczowym raporcie. Górnik 
w  zimowym okienku transferowym sko-
rzystał z okazji i pozyskał dwóch zawod-
ników - Barłomieja Eizencharta z  GKS 
Bełchatów oraz Richmonda Boakye 
z  Crvenej Zvezdy Belgrad. - Kibicom 
znany może być szczególnie ten drugi. 
Boakye w swojej karierze reprezentował 
barwy m.in. Genoa CFC, Sassuolo Calcio, 
Elche CF, Atalanty Bergamo, Roda Ker-
krade, US Latina Calcio, czy Jiangsu Su-
ning. Napastnik nie zdobył jeszcze bramki 
dla Górnika, ale w ostatnich spotkaniach 
zdążył już przebić się do wyjściowej jede-
nastki – podkreśla klub. Raków Często-
chowa zajmuje obecnie wysokie 3 miejsce 
w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 36 
punktów. W poprzednim spotkaniu pod-
opieczni szkoleniowca Marka Papszuna 
zremisowali z  Wisłą Płock 2:2. Sobotni 
mecz z Górnikiem Zabrze będzie można 
obejrzeć w Canal+ Sport.

14 marca w Katowicach odbyły się za-
wody Mistrzostwa Śląska Juniorów do 
20 lat w podnoszeniu ciężarów. Patryk 
Nubirski, zawodnik KU AZS UJD wywal-
czył podczas sportowych zmagań 
srebrny medal.

Dla Joanny Zaklińskiej oraz Patryka 
Nubirskiego były to pierwsze starty 
w  karierze sportowej. Poprawili oni 
swoje rekordy życiowe z treningów. Po-
nadto Patryk Nubirski zdobył srebrny 

medal w  dwuboju i  zakwalifikował 
się na Mistrzostwa Polski Juniorów 
U20, które odbędą się w  dniach 23-25 
kwietnia. - Poza konkursem bardzo 
dobry występ zanotowała Joanna 
Zaklińska, która robi duże postępy 
w  przygotowaniach do Akademickich 
Mistrzostw Polski – podkreśla klub. 
Nad zdrowiem oraz formą zawodników 
czuwa trener KU AZS UJD podnoszenia 
ciężarów Kamil Szczepanik.

Bebetto AZS UJD Częstochowa – SKTS Sochaczew 2:3
Tetyana Bilenko – Daria Łuczakowska 3:0  (11:6, 11:6, 12:10)
Roksana Załomska – Irina Ciobanu 0:3  (10:12, 7:11, 7:11)
Sandra Wabik – Magdalena Sikorska 1:3  (8:11, 5:11, 11:8, 5:11)
Tetyana Bilenko – Irina Ciobanu 3:2  (10:12, 11:7, 11:6, 10:12, 11:9)
Roksana Załomska – Daria Łuczakowska 0:3  (5:11, 9:11, 8:11)

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Sztafet – 
World Athletics Relays Silesia 21 odbędą się 
w dniach 1-2 maja na Stadionie Śląskim. Udział 
w  nich weźmie ponad 1000 zawodników,  
45 nacji, 150 zespołów sztafetowych. To będzie 
prawdziwy lekkoatletyczny zawrót głowy.

 Lekkoatletyka wraca do gry – mówił przed 
kilkoma dniami prezydent europejskiej fede-
racji lekkoatletycznej Dobromir Karamarinov. 
Słowa te otwierały halowe mistrzostwa Eu-
ropy, które w  weekend odbyły się w  Toruniu. 
Polsce udało się podczas tego wydarzenia wy-
walczyć 10 medali, a  bohaterowie tej imprezy 
wystartują również podczas Mistrzostw Świata 
Sztafet na Stadionie Śląskim. W  sztafetowych 
mistrzostwach świata ma wystartować ponad 
150 zespołów z 45 krajów, a na Śląsk przyjedzie 
ponad 1000 gości z całego świata. Jak podkreśla 
marszałek województwa śląskiego Jakub Cheł-
stowski maj będzie miesiącem lekkoatletyki na 
Śląsku. – To ważne wydarzenie, pierwsze tak 
duże zawody lekkoatletyczne o  zasięgu glo-
balnym po wybuchu pandemii. Dla naszego re-
gionu to zaszczyt gościć tak prestiżową i wielką 
międzynarodową imprezę. Oczywiście w  ślad 
za tym kroczy też ogrom wyzwań. Dziś na 1,5 
miesiąca przed mistrzostwami przygotowania 
przebiegają pełna parą. Właśnie przebywa 
u  nas delegacja World Athletics. W  maju po-
każemy, że na Śląsku potrafimy organizować 
wspaniałe sportowe wydarzenia, nawet w  tak 
trudnych czasach. Proszę pamiętać, że w  maju 
dwukrotnie na Stadionie Śląskim będziemy go-
ścić najlepszych lekkoatletów. Cztery tygodnie 
po World Athletics Relays odbędą się bowiem 
Drużynowe Mistrzostwa Europy – podkreśla 

marszałek Jakub Chełstowski. 1-2 maja na Lek-
koatletycznych Mistrzostwach Świata Sztafet 
wystąpią polskie gwiazdy, które przed kilkoma 
dniami na halowych mistrzostwach Europy wy-
walczyły na bieżni sześć medali. Jeden z  nich 
padł łupem Justyny Święty-Ersetic – Ambasa-
dorki Sportu Śląskiego – która zdobyła srebro 
w biegu na 400 metrów, a w półfinale poprawiła 
własny rekord Polski. W  zeszłotygodniowych 
halowych mistrzostwach Europy Polacy świę-
cili triumfy w  biegu na 800 metrów. W  sumie 
ten dystans przyniósł biało-czerwonym cztery 
medale. Joanna Jóźwik zdobyła srebro, a  Pa-
tryk Dobek sensacyjnie pokonał zdecydowanie 
bardziej doświadczonych rywali i  wywalczył 
złoto. Teraz rutyna Jóźwik i  świeże spojrzenie 
na nowe wyzwania Dobka (finał w  Toruniu był 
dla niego dopiero ósmym w karierze występem 
na 800 metrów!), byłego płotkarza, będzie elek-
tryzować kibiców w sztafecie 2x2x400 metrów. 
W  tej rzadko rozgrywanej konkurencji dwójka 
zawodników dwukrotnie pokonuje dystans 400 
metrów. Co ważne, lekkoatletyczne mistrzo-
stwa świata sztafet to impreza kwalifikacyjna do 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W tym kontekście 
to bardzo ważny start dla polskiego męskiego ze-
społu 4 x 400 metrów. Uczestników mistrzostw 
świata sztafet dopingować będzie wyjątkowy ze-
spół. Maskotkami imprezy zostały cztery zwie-
rzaki, które mieszkańcy Województwa Śląskiego 
mogą na co dzień spotkać w  śląskim Ogrodzie 
Zoologicznym. Zwierzęcą sztafetę stworzą ge-
pard Maji, struś Sprinter, lemur Julian oraz żyrafa 
Lunani. Cała czwórkę przyjaznych stworzeń, 
które reprezentują różne zdolności potrzebne 
uczestnikom biegów sztafetowych, zespół 
World Athletics Relays Silesia 21 objął opieką.

Maj 2021

Mistrzostwa Świata Sztafet
Exact Systems Norwid

Do Jaworzna po 17 zwycięstwo  
w sezonie



16. PIĄTEK-NIEDZIELA 19-21 MARCA 2021 zapraszamy!


