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Będą nowe
dowody
osobiste
2 sierpnia zniknie możliwość składania przez internet wniosków o wydanie
dowodów osobistych. Dlaczego? Bo wprowadzone zostaną zmiany w ich warstwie elektronicznej i graficznej. Na nowych dowodach będą odciski palców
oraz odręczny podpis właściciela.
Skąd takie zmiany? Wynikają z
konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca
2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w
tym zakresie.

Słodko-gorzko

ARiMR przypomina

Wypalanie traw
grozi utratą dopłat
str. 4

Na początek odpowiedź na pytanie, które zadaje sobie wiele
osób – czy w związku ze zmianami
wszyscy będziemy musieli wymienić swoje dowody osobisty? Nie,
nie będzie takiej konieczności.
Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż

minie jego ważność. Nowe dokumenty będą wydawane osobom,
których dowody tracą ważność po
2 sierpnia lub które kończą 18 lat.
Wymiana wszystkich dowodów na
nowe potrwa 10 lat.
- Zmiany, które wejdą w życie
mają dla nas słodko-gorzki smak. Z
jednej strony nowy dowód będzie
bardziej bezpieczny, jego warstwa
elektroniczna będzie dawała jeszcze więcej możliwości. Jednak z
drugiej strony nowy rodzaj dowodu nie będzie pozwalał na składanie wniosków online – mówił minister Marek Zagórski. A to właśnie
ta usługa – zwłaszcza w dobie pandemii – znacznie zyskała na popularności. W 2019 roku skorzystało z
niej ponad 160 tysięcy osób, w
2020 – niemal 336 tysięcy, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Od początku tego roku Polacy złożyli online niemal 128 tysięcy
wniosków o dowód osobisty.

Odciski i podpis
Dlaczego od 2 sierpnia nie będzie można składać wniosków online? Jest to związane ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumen-

tów tożsamości.
Wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do
umieszczania w nich odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i
odręcznego podpisu posiadacza
dowodu (w warstwie graficznej).
Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych
wniosków o dowód osobisty.
W nowym dowodzie będzie też
kilka innych dostrzegalnych na
pierwszy rzut oka zmian – pojawi
się m.in. oznaczenie państwa
członkowskiego (na tle flagi Unii
Europejskiej). Poza tym na rewersie zostanie zmieniony napis z „Numer dowodu osobistego” na „Seria
i numer dokumentu”.
Składanie online wniosku o dowód osobisty będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu
dla dzieci do 12. roku życia. Od
nich odciski palców nie będą pobierane. Poza tym dla osób, które
faktycznie nie mogą udać się do
urzędu gminy, nowe regulacje
przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej
przez urzędników.

czytaj dalej na str. 3
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Podatek od nieruchomości

Prowadzisz innowacyjną działalność?
Możesz liczyć na miejską ulgę
Firmy prowadzące tzw. badania aplikacyjne lub rozwojowe w Częstochowie nadal będą mogły starać się
o zwolnienie z podatku od
nieruchomości. To forma regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierająca lokowanie w mieście nowatorskich
przedsięwzięć gospodarczych.
Przypomnijmy, wraz z końcem
poprzedniego roku wygasła
uchwała miejskich radnych z października 2016 roku dotycząca takiej formy wsparcia. Ponieważ
okres obowiązywania krajowych
przepisów dotyczących udzielania
pomocy regionalnej został ostatecznie przedłużony, radni mieli
możliwość - na wniosek prezydenta miasta - uchwalenia nowego
programu pomocy regionalnej, zastępującego poprzedni.
Z możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości będą mogły skorzystać firmy innowacyjne,
wdrażające nowe technologie, pro-

wadzące badania aplikacyjne lub
rozwojowe.
Badania aplikacyjne mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz
umiejętności, służących opracowaniu nowych produktów, procesów,
usług bądź wprowadzenie do nich
znaczących ulepszeń. Z kolei prace
rozwojowe to nabywanie, łączenie,
kształtowanie i wykorzystywanie
dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności (także narzędzi informatycznych i oprogramowania) do
planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia ulepszonych
lub nowych produktów czy usług
(poza rutynowymi czy okresowymi
zmianami – nawet jeśli mają charakter ulepszeń). Opinie co do innowacyjności danego rodzaju działalności wydawać będą na wniosek
i koszt przedsiębiorcy Politechnika
Częstochowska, działające przy
niej Centrum Transferu Technologii oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza.
Z podatku będą zwolnione budynki (lub ich części) przeznaczone
na prowadzenie prac rozwojowych, badań aplikacyjnych lub
wdrażanie – własnej lub zakupio-

nej – nowej technologii i wytwarzanie na jej bazie nowych lub znacznie ulepszonych towarów, procesów i usług. Zwolnione będą mogły
być też budowle powstałe w związku z wdrożeniem nowej technologii i uruchomieniem dzięki niej wytwarzania nowego innowacyjnego
produktu lub świadczonej usługi.
Firma będzie mogła ubiegać się
o zwolnienie pod warunkiem, że
na nową inwestycję poniosła nakłady w wysokości minimum 1 mln
zł. Maksymalny okres zwolnienia
będzie wynosić 1 rok (jeżeli wartość inwestycji to minimum 1 mln
zł), 3 lata (jeżeli przekroczy 2 mln zł)
lub 5 lat (dla inwestycji przekraczającej 3 mln zł).
Maksymalna kwota zwolnienia
nie będzie mogła przekroczyć 500
tys. zł. Jeśli przedsiębiorca nie ma
w Częstochowie swojej siedziby,
w okresie korzystania z miejskiej
ulgi będzie musiał mieć tu swój zakład lub oddział. Program będzie
obowiązywać do 31 grudnia bieżącego roku (przy czym prawa nabyte w wyniku uchwały będą mogły
być konsumowane przez okres
w niej wskazany).

Jest zgoda wojewody i NFZ

Dwa punkty szczepień powszechnych
w naszym powiecie
W Rzerzęczycach oraz w Koniecpolu powstaną dwa
punkty powszechnych
szczepień przeciw Covid-19.
Mają one zacząć funkcjonować po 25 kwietnia.
Powiat Częstochowski obejmuje
swoim obszarem 16 gmin. Zamieszkuje je w przybliżeniu 135 tysięcy osób. Mieszkańcy na szczepienia będą mogli się zgłosić do
dwóch powszechnych punktów.
Jeden powstanie w Ośrodku Zdrowia w Rzerzęczycach przy ulicy
Skrzydlowskiej 75, a drugi w Domu
Kultury w Koniecpolu przy ulicy
Szkolna 1.
Obie lokalizacje znalazły akceptację wojewody śląskiego i dyrektora śląskiego oddziału NFZ. D0 19

kwietnia samorządy muszą skompletować personel i wyposażenie.
Do 25 kwietnia NFZ dokona weryfikacji punktów, a po 25 kwietnia
przewidywana jest dostawa szczepionek i pierwsze szczepienia.
Starosta Częstochowski, Krzysztof Smela, osobiście nadzorować
będzie organizowanie Punktów
Szczepień Powszechnych. - Odbiegając od kwestii zaopatrzenia
w szczepionki, na które to, jako samorząd nie mamy większego wpływu, przy pozytywnym założeniu
pełnej realizacji planów dostaw
szczepionek do kraju chcemy wesprzeć akcję szczepień ludności, tak
aby każdy mieszkaniec Powiatu
Częstochowskiego, który chce się
zaszczepić, mógł zrobić to sprawnie - zapewnia. - Ze swojej strony
stworzymy niezbędne warunki.

W związku z tym, że nie ma placówki leczniczej o bezpośredniej
podległości organizacyjnej Powiatowi Częstochowskiemu, prowadzimy, rozmowy z przychodniami
publicznymi, wstępnie ich przebieg
jest pomyślny i w najbliższym czasie będziemy mogli poinformować
o kolejnych punktach szczepień na
terenie naszego powiatu – dodaje
Krzysztof Smela.
Z polecenia starosty akcję na terenie Powiatu Częstochowskiego
koordynować będzie Anetta Ujma
Naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego, Bezpieczeństwa
i Spraw Obywatelskich oraz Anna
Dziewior zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji Powiatu.

PIĄTEK - NIEDZIELA, 16-18 KWIETNIA 2021

13 kwietnia

Pamiętali o ofiarach
zbrodni katyńskiej
13 kwietnia – w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – delegacja władz samorządowych złożyła kwiaty na placu Katyńskim.
Rocznica masowego mordu
na Polakach sprzed 81 lat
była też okazją do rozstrzygnięcia dwóch przedsięwzięć edukacyjnych dla częstochowskiej młodzieży.
Na placu Katyńskim, pod tablicą
memorialną, w asyście Straży Miejskiej wiązanki złożyli zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak oraz
przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny. Zapalili także
znicze przy ,,dębach pamięci”. Delegacji miejskiego samorządu towarzyszyli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie. Skromna ceremonia
odbyła się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wynikających z sytuacji epidemicznej.
Kwiaty pod tablicą złożyli także
dyrektorzy częstochowskich szkół
wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji UM Rafałem Piotrowskim
oraz przedstawicielkami Stowarzyszenia Rodzina Katyńska.
81. rocznica zbrodni katyńskiej
była również okazją, aby podsumować dwa projekty edukacyjne –
„Dęby Katyńskie w Częstochowie”
oraz VII Powiatowy Konkursu Wiedzy o Katyniu.
„Dęby Katyńskie w Częstochowie” to nazwa organizowanego
przez Wydział Edukacji UM oraz
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia (SOD) działania towarzyszącego VII Powiatowemu Konkursowi Wiedzy o Katyniu ,,W tablicach
katyńskich pamięci zapisane”
2020/2021. Szkoły – zarówno podstawowe jak i ponadpodstawowe –
były w nie zaangażowane od grudnia zeszłego roku do marca roku
bieżącego, a zamysłem było pielęgnowanie pamięci o ofiarach
zbrodni sprzed 81 lat oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec
polskiej przeszłości i tradycji.
W szkołach powstały zespoły
pod opieką nauczycieli-opiekunów, a efekty swoich prac zamieszczały na szkolnych stronach internetowych w wydzielonych zakładkach – oceniała je komisja konkursowa. Na zakończenie zespoły
stworzyły plakaty/postery – zostaną pokazane w formie wystawy w
siedzibie SOD oraz na jego stronie
internetowej.
W ramach przedsięwzięcia „Dęby katyńskie w Częstochowie”
komisja przyznała następujące
miejsca (wszystkie szkoły z Częstochowy):

W kategorii szkół
podstawowych:
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 53
II miejsce: Zespół Szkolno-Przed-

szkolny nr 5
Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa nr
50, Szkoła Podstawowa nr 21,
Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 25

W kategorii szkół
ponadpodstawowych:
I miejsce: Zespół Szkół Przemysłu
Mody i Reklamy
II miejsce: Zespół Szkół Technicznych ex aequo z IX Liceum Ogólnokształcącym
III miejsce: VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Wyróżnienia: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych.
Rozstrzygnięto też etap finałowy
VII Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Katyniu ,,W tablicach katyńskich
pamięci zapisane”. Pod patronatem prezydenta Częstochowy organizowały go Wydział Edukacji
UM oraz Samorządowy Ośrodek
Doskonalenia wraz z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza oraz Zespołem Szkół Technicznych.
W konkursie, który ma już stałe
miejsce kalendarzu częstochowskich imprez historycznych, chodziło o przypomnienie faktów
związanych ze zbrodnią katyńską.
W etapie finałowym 7. edycji wzięło udział 20 uczennic i uczniów ze
szkół ponadpodstawowych. Finał
polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu złożonego z zadań wykorzystujących przeróżne źródła
historyczne. Młodzież odpowiadała na pytania dotyczące m.in. zagadnień związanych z historią Polski i losami Polaków na Wschodzie
w latach 1939-1943. Ze względu na
epidemię zmieniono formułę – finaliści pisali test w tym samym czasie w swoich szkołach, a nie razem
w wyznaczonej placówce (jak w poprzednich edycjach).
Komisja konkursowa przyznała
następujące miejsca według liczby uzyskanych punktów (wszystkie szkoły to placówki częstochowskie):
I miejsce: Bartłomiej Cogiel – Zespół
Szkół im. B. Prusa; nauczyciel-opiekun Robert Smolich
II miejsce (ex aequo):
- Nicola Żurawiecka – I Liceum
Ogólnokształcące im. J. Słowackiego;
nauczyciel-opiekun
Agnieszka Wiklińska
- Dorota Domańska – VIII LO Samorządowe; nauczyciel-opiekun Agnieszka Borowiecka,
III miejsce: Bartosz Skoczewski
– V LO im. A. Mickiewicza; nauczyciel-opiekun Radosław Budzynowski
W związku z zawieszeniem zajęć
stacjonarnych wręczenie nagród i
dyplomów wszystkim finalistom i
uczestnikom odbędzie się w późniejszym terminie.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Kłobuck

Miał ponad
3 promile. Wybrał
się na przejażdżkę
Dwa lata w więzieniu może
spędzić 35-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego,
który został zatrzymany
przez policjantów. Mężczyzna postanowił wybrać się
na przejażdżkę. I może nie
byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że w organizmie miał... ponad trzy promile alkoholu. 35-latek stracił już prawo jazdy.
W Wilkowiecku przy ulicy Długosza, kłobucki patrol prewencji
zatrzymał do kontroli kierowcę ci-

troena. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości
kierującego. Okazało się, że miał
on w organizmie ponad 3 promile. Policjanci zatrzymali prawo
jazdy mężczyźnie i wykluczyli go z
dalszej jazdy.
Sprawą 35-letniego mieszkańca
powiatu kłobuckiego zajmują się
śledczy. Nietrzeźwy kierowca musi
liczyć się z wysoką grzywną, kilkuletnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nawet
karą więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Częstochowa
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Co się zmieni?

Nowelizacja ustawy

Będą nowe Salowe będą mieć wyższe
wynagrodzenia?
dowody
- Przygotowujemy projekt
osobiste
nowelizacji, który zakłada
■ cd. ze str. 1
Okres ważności nowych dowodów dla dzieci poniżej 12. roku życia ustanowiono na 5 lat, a dla osób
powyżej tej granicy wiekowej - 10
lat. Z kolei dowody osobiste osób,
od których pobranie odcisków palców jest chwilowo niemożliwe, będą
miały 12-miesięczny okres ważności. W formie obowiązującej od 2019
roku okres ważności dowodu to 10
lat dla osób powyżej 5. roku życia, a
5 lat dla dzieci do 5. roku życia.
W tym roku dowód osobisty powinno wymienić 1 546 700 Polaków, którym kończy się ważność
aktualnego dokumentu. Ponad 358
tysięcy osób w 2021 roku skończy
18 lat – większość z nich będzie
wnioskować o pierwszy „dorosły”
dowód.
E-dowody po dwóch latach, odkąd są wydawane, posiada ok. 5
mln obywateli. Za 8 lat dokument z
warstwą elektroniczną z co najmniej jedną cechą biometryczną
będą mieć wszyscy obywatele, z
dwoma cechami - za nieco ponad
10 lat.

wzrost wynagrodzeń m.in.
dla salowych, personelu
wykonującego trudne czynności - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że wynagrodzenie w tych grupach wzrośnie średnio
o ok. 1 tys. zł.

W czwartek Sejm wysłuchuje informacji rządu w sprawie stanu
służby zdrowia w dobie III fali pandemii. Informację przedstawia minister zdrowia Adam Niedzielski, a
wniosek w tej sprawie złożył klub
Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści.
Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz jako przedstawiciel wnioskodawców ocenił, że to niesprawiedliwe, że salowe – w przeciwieństwie
do lekarzy i pielęgniarek – nie otrzymują dodatku covidowego do pensji, chociaż również mają kontakt z
pacjentami. Niedzielski poinformował, że w kwestii wynagrodzeń są
już gotowe rozwiązania prawne.
Wyraził nadzieję, że uzyskają one
poparcie Sejmu.

Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że
przyznanie dodatku dla personelu
medycznego pracującego przy pacjentach z COVID-19 wynikało z tego, że „zawody medyczne są dobrem jak najbardziej rzadkim w
kraju”. - Zgadzamy się, że dysproporcja zarobków musi być zniwelowana. Dodatek jest narzędziem
przejściowym, jest na czas COVID-19, a odejdzie z końcem pandemii, dlatego zdecydowaliśmy się
usiąść do negocjacji z wszystkimi
grupami zawodowymi, w ramach
Komisji Trójstronnej ds. Ochrony
Zdrowia. Prowadzimy dialog zarówno ze strona pracodawców, jak
i ze stroną pracobiorców, reprezentowane przez różne centrale
związkowe - powiedział Niedzielski.
Obecnie jest przygotowywany
projekt nowelizacji ustawy, która
„zdefiniuje na nowo wskaźniki, które będą stosunkowo większe m.in.
dla salowych, personelu wykonujących trudne czynności i będących
przy pacjencie”.
Szef MZ ocenił, że „w tej grupie
wynagrodzenie wzrośnie średnio
ok. 1 tys. złotych”. - To jest sprawa
uzgodniona. Nie na bazie dodatku,
ale na bazie systemowego, ustawowego rozwiązania, który poprawi
sytuację finansową w tych zawodach - oświadczył.

Składowali
niebezpieczne
odpady. Wkrótce Emerytury będą wyższe, bo
staną przed sądem średnie trwanie życia jest krótsze
ZUS

Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądzie dwóch mężczyzn oskarżonych o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia
wielu osób. Składowali oni
niebezpieczne odpady na
posesji położonej w Częstochowie.
W toku śledztwa ustalono, że w
maju 2018 roku firma należąca do
mieszkańca Katowic Mateusza K.,
reprezentowana przez Piotra P.,
wydzierżawiła działkę, znajdującą
się w Częstochowie przy ul. Hallera. Na działce firma Mateusza M.
zamierzała prowadzić działalność
w zakresie segregacji surowców
plastikowych, tekstylnych i papierowych. - W lipcu 2018 roku właściciel działki zauważył, że część posesji jest zasłonięta czarną folią, za
którą znajdowało się około 100 beczek o pojemności 1000 litrów. W
związku z tym polecił dzierżawcy
usunięcie pojemników z terenu
posesji w terminie 3 dni, a po jego
bezskutecznym upływie, zawiadomił o sprawie policję – mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik
Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
W wyniku oględzin ujawniono
na działce około 300 beczek o po-

jemności 1000 litrów (tzw. mauzery) z zawartością cieczy. Na podstawie opinii biegłych z zakresu chemii stwierdzono, że w pojemnikach znajdowały się łatwopalne
substancje niewiadomego pochodzenia, stwarzające wysokie zagrożenie pożarowe dla sąsiednich budynków i infrastruktury drogowej.
Z opinii biegłych wynika ponadto,
że składowane substancje zawierały szereg związków organicznych
wywołujących nowotwory lub
zwiększających zachorowalność na
nie, a także działających szkodliwie
na funkcje rozrodcze i płodność.
W śledztwie prokurator przedstawił Mateuszowi K. i Piotrowi P.
zarzuty składowania wbrew przepisom odpadów w sposób zagrażający życiu i zdrowiu wielu osób
oraz mogący spowodować istotne
obniżenie jakości wody, powietrza
i powierzchni ziemi. Przesłuchany
w charakterze podejrzanego Mateusz K. przyznał się do zarzucanego
mu przestępstwa. Natomiast Piotr
P. nie przyznał się do zarzucanego
mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.
Mateusz K. i Piotr P. byli w przeszłości karani, a obecnie odbywają
kary pozbawienia wolności w zakładach karnych. Przestępstwa zarzucane oskarżonym są zagrożone
karą pozbawienia wolności do 10
lat.

Nowe tablica trwania życia
obowiązują od 1 kwietnia
tego roku. Przez ostatni rok
średni okres dalszego trwania życia skrócił się dla
osób w wieku emerytalnym
o ponad 13 miesięcy. Pozwala to obliczyć emeryturę
65-latka wyższą o 6,5 proc.
niż na podstawie poprzedniej tablicy.
- Tablica trwania życia przedstawia przeciętną liczbę miesięcy, jaką
mają do przeżycia osoby w wieku
od 30 do 90 lat. Najnowszą tablicę
przygotowano na podstawie liczby
zgonów i liczby ludności według
płci i wieku, zaobserwowanych w
2020 r. Zawarte w niej dane są
wspólne dla obu płci. Od kwietnia
br. do marca przyszłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wykorzystywał ją do obliczenia wysokości emerytury osobom,
które w tym okresie ukończą wiek
emerytalny i złożą wniosek o to
świadczenie - informuje Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego.
Wartości podane w najnowszej
tablicy GUS po raz pierwszy tak
znacznie różnią się od poprzedniej
tablicy. Nastąpił spadek średniego
dalszego trwania życia we wszyst-

kich przedziałach wiekowych, m.in.
o 15,4 miesiąca dla 30-latków, 13,8
miesiąca dla 60-latków, 13,3 miesiąca dla 65-latków, 7,7 miesiąca
dla 80-latków, 4,2 miesiąca dla
90-latków.
- Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę
60-latka wyższą o 5,6 proc., a
65-latka o 6,5 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy. W przypadku 60-latki z kapitałem 500 tys.
zł emerytura wyniesie 2018,57 zł,
czyli o 106,52 zł więcej. W przypadku 65-latka z takim samym kapitałem emerytura wyniesie 2447,38
zł, co daje wzrost o 149,59 zł - podaje rzeczniczka.
Na nowych, obecnie obowiązujących, tablicach dalszego trwania
życia skorzystają także te osoby,
które w poprzednich latach zdecydowały się odłożyć decyzję o przejściu na emeryturę. Na przykład
osoba z kapitałem pół miliona złotych, która w kwietniu 2020 r.
ukończyła wiek emerytalny, jeszcze rok temu mogła liczyć, że jeśli
odroczy emeryturę o rok to zyska
3,6 proc. na wysokości miesięcznego świadczenia tylko dzięki średniemu dalszemu trwaniu życia. Nie
uwzględniamy tutaj efektu wynikającego z opłacenia dodatkowych
składek i waloryzacji, które procentową korzyść podnoszą do kilkunastu procent. Dzięki nowej tablicy
GUS taka osoba zyska jednak wię-

cej, bo prawie 9,6 procenta (różnica 5,9 pkt proc.). Analogiczny przykład dla 65-letniego mężczyzny
ukazuje wzrost korzyści o 11 procent, a nie o 4 procent (różnica to
7 punktów procentowych).

O Tablice a wysokość emerytury
Przypomnijmy na wysokość
emerytury ma wpływ kilka czynników. To jakie będziemy mieć
świadczenie po zakończeniu naszej aktywności zawodowej zależy od nas samych. Nowa emerytura wyliczana jest na podstawie
sumy zgromadzonych zwaloryzowanych składek emerytalnych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego, które prowadzi ZUS i zwaloryzowanego kapitału początkowego podzielonego przez średniego dalszego
trwanie życia ustalone dla wieku,
w którym dana osoba przechodzi
na emeryturę.
- Zatem im dłużej pracujemy,
tym wyższą dostaniemy emeryturę, bo odłożymy więcej składek, a średnie dalsze trwanie
życia będzie krótsze. Dodatkowo, od 1 kwietnia mamy nową
wielkość z tablic dalszego trwania życia, która choć nie pokazują optymistycznych danych, to
jednak korzystnie wpływają na
wyliczenie świadczenia - wyjaśnia rzeczniczka.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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ARiMR przypomina

Rządowa dotacja

Prawie cztery
miliony dla gminy
Mstów

Blisko cztery miliony złotych dofinansowania
otrzyma gmina Mstów
z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na trzy zadania.
Milion dwieście tysięcy gmina
zamierza przeznaczyć na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie. Siedemset tysięcy wyda
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na na budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę,
a dwa miliony na przebudowę
niebezpiecznego skrzyżowania
DW786 z ul. Sadową w Wancerzowie (w okolicach stacji paliw,
zadanie wojewódzkie).
Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych (RFIL) to program,
w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów
i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać na projekty istotne
z punktu widzenia mieszkańców,
m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy dróg. – Te środki to realna pomoc dla samorządów
przygotowana przez polski rząd.
Dzięki temu wsparciu śląskie samorządy nawet w tak trudnym
czasie pandemii koronawirusa
mogą się rozwijać – podkreśla
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Wypalanie traw
grozi utratą dopłat
Wiosną rośnie zagrożenie
pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto
przypomnieć, że proceder
ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz
cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.
Jak groźny jest pożar łąk, można
było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego,
a akcja gaśnicza trwała kilkanaście
dni. Mimo że od wielu lat ARiMR,
Straż Pożarna i inne instytucje
przestrzegają przed wypalaniem
traw, co roku znajdują się osoby,
które lekceważąc te apele, za nic
mają stwarzanie bezpośredniego
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi
oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania
traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego
odrostu traw. Nie poprawia też ja-

kości gleby. Co więcej, w znacznym
stopniu obniża wartość plonów.
Po przejściu pożaru gleba staje się
jałowa i potrzebuje nawet kilku lat,
aby powrócić do stanu sprzed katastrofy.
Pożar jest tragiczny w skutkach
dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również
zwierzęta. Podpalanie traw bywa
często przyczyną pożarów lasów
i zabudowań gospodarczych,
w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna,
a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony
został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach,
a Kodeks wykroczeń przewiduje za
to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść
od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi
zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia
mienia wielkich rozmiarów, wtedy
sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10

lat.

Wypalanie traw to też ryzyko
utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji
wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania
gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie
oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może
nałożyć na rolnika karę finansową
zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności
o 3 proc. W zależności od stopnia
winy, może zostać ona obniżona
do 1 proc. bądź zwiększona do 5
proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja
może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich
za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez
niego traw.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Zapowiedź ministra

Regionalizacja obostrzeń
jest niemal pewna
- Na tę chwilę przedłużyliśmy obostrzenia z dwoma wyjątkami, ale jeśli będziemy myśleli o ich luzowaniu, to regionalizacja jest wręcz pewna, bo sytuacja epidemiczna różni się w poszczególnych
województwach - powiedział minister
zdrowia Adam Niedzielski.
Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że rząd podjął decyzję o przedłużeniu
obowiązywania restrykcji do 25 kwietnia. Dodał,
że wyjątki od tej zasady dotyczyć będą przedszkoli, żłobków i sportu na świeżym powietrzu.
Szef resortu zdrowia pytany był podczas środowej konferencji prasowej m.in. o to, czy możliwe
jest, że za tydzień regionalnie część obostrzeń może zostać zdjęta. - Jeśli chodzi o kwestię regionalizacji obostrzeń, to na tę chwilę obostrzenia przede
wszystkim przedłużyliśmy z jednym małym wyjątkiem, w zasadzie dwoma wyjątkami - jednym dotyczącym przedszkoli i żłobków, a drugim sportu
na otwartym powietrzu - powiedział Niedzielski. Jeżeli będziemy myśleli o kolejnych luzowaniach,
to tu rzeczywiście regionalizacja, można powie-
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dzieć, jest wręcz pewna - zaznaczył.
Podkreślił, że zupełnie inaczej sytuacja epidemiczna wygląda w województwach na ścianie
wschodniej i północnej, a zupełnie inaczej - w południowo-zachodniej Polsce. - Te regiony w tej chwili
najbardziej dotknięte to: Śląsk, Małopolska, Dolny
Śląsk, również województwo wielkopolskie, czyli,
jak powiedziałem, ten zachodnio-południowy pas
kraju - tłumaczył minister zdrowia. Jak dodał, „na
drugim biegunie” jest sytuacja w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim czy lubelskim. - Przyjęliśmy
sobie takie kryterium, ono na razie ma charakter
roboczy, że jeżeli ta liczba zakażeń w województwach spadnie poniżej 30 na 100 tysięcy, to wtedy
będziemy myśleli o kolejnych krokach, które oczywiście w pierwszej kolejności będą związane z edukacją - powiedział.
Niedzielski pytany był też czy podczas czy weekendu majowego planowane są dodatkowe kontrole sprawdzające stan przestrzegania obostrzeń, potwierdził. - Absolutnie tak. Jeżeli chodzi o kwestie
kontroli, na pewno majówka będzie tym okresem
wytężonych kontroli prowadzonych zarówno przez
policję, jak i inspektorów sanitarnych.

Jest decyzja ministerstwa

Zasiłek opiekuńczy tylko
do 18 kwietnia
- W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy
zasiłek opiekuńczy będzie
przysługiwał jedynie do 18
kwietnia, nawet jeśli rodzice
już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia – poinformowało PAP Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
W środę rano minister zdrowia
Adam Niedzielski poinformował, że
od 19 kwietnia ponownie otwarte
będą żłobki i przedszkola. Tymczasem ostatnie rozporządzenie Rady
Ministrów przewiduje, że z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzice
mogą korzystać do 25 kwietnia.
W związku z tą sytuacją resort rodziny przekazał PAP, że w przypadku
wniosków o wypłatę dodatkowego
zasiłku opiekuńczego złożonych
przez rodziców za okres do 25 kwiet-

nia wypłata świadczeń przysługiwać
będzie jedynie do 18 kwietnia 2021 r.
bez konieczności składania nowych
wniosków lub korygowania wniosków już złożonych.
MRiPS zaznacza jednak, że zasiłek
nadal będzie przysługiwał w przypadkach, gdy nastąpi nieprzewidziane zamknięcie danej placówki lub ograniczone funkcjonowanie w związku
z COVID-19. W takiej sytuacji w celu wypłaty zasiłku za okres po 18 kwietnia
2021 r. (tj. od 19 kwietnia) rodzice będą
zobowiązani do złożenia nowego wniosku o wypłatę zasiłku – za okres w jakim
placówka jest zamknięta.
- Podkreślenia jednak wymaga, że
obecnie - zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem w sprawie prawa do
dodatkowego zasiłku opiekuńczego
– zasiłek ten przysługuje do dnia
25 kwietnia 2021 r. Przepisy umożliwiają jednak jego wydłużenie na kolejne okresy – dodaje MRiPS.

Sprawdź

Zmiany w zasadach
bezpieczeństwa

Rządzący zdecydowali o przedłużeniu
większości obowiązujących obostrzeń
do 25 kwietnia. Są jednak wyjątki. W zakresie hoteli i noclegów dotychczasowe
zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać do 3 maja włącznie. Od 19 kwietnia
do żłobków i przedszkoli wrócą dzieci.
Dozwolony będzie także sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu.

75,71 proc. zajętych łóżek covidowych, 78,94
proc. wykorzystywanych respiratorów – to liczby,
które wskazują na wciąż duże obłożenie szpitali,
mimo malejącej liczby nowych zachorowań. Z tego też powodu rządzący zdecydowali o przedłużeniu większości obowiązujących obostrzeń do 25
kwietnia. Będą jednak pewne wyjątki.

Hotele
Już teraz minister zdrowia, Adam Niedzielski
poinformował, że hotele będą zamknięte do
3 maja włącznie. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. Dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu.

Przedszkola
Od 19 kwietnia otwarte będą żłobki i przedszkola
dla wszystkich dzieci.

Sport
Od najbliższego poniedziałku możliwe będzie uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu
limitu 25 osób.
Działalność obiektów sportowych nadal jest
jednak ograniczona wyłącznie do sportu zawodo-

wego. Zamknięte pozostają więc m.in. siłownie,
kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez
udziału publiczności.
Od 19 kwietnia dopuszczona jest też możliwość
uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Handel – ograniczenia
• Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.
• Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie –
pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów
prasowych, księgarni.
• W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób:
• 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
• 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100
m2.

Kult religijny
W miejscach kultu religijnego obowiązuje limit
osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez
zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa
oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych
osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
Pozostają zamknięte.

Edukacja
Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek
kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Kultura
Wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie
sztuki.

Konkurs

Rozwiń swoją działalność
i sięgnij po dotację

Firmy związane z turystyką
i gastronomią mogą wziąć
udział w organizowanym przez
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości konkursie na dotacje
pozwalające utrzymać i rozwinąć działalność. Zainteresowani mogą liczyć nawet na pół
miliona wsparcia.
Od 30 kwietnia do 18 maja przedsiębiorcy z regionu województwa śląskiego mogą składać wnioski w przeznaczonym dla branży turystycznej
konkursie „Inwestycje w MŚP”, którego pula to 76 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w tym naborze wynosi 500 tys. złotych, minimalna 50 tys. zł, natomiast
zakres pomocy sięga 85% kosztów
kwalifikowalnych.
Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na utrzymanie
działalności, podniesienie atrakcyjności oferowanych usług, czy prace modernizacyjne podwyższające standardy bazy noclegowej i gastronomicznej.

Całość służy wsparciu tych firm, które
szczególnie zostały dotknięte skutkami pandemii i których działalność była
mocno ograniczona w wyniku wprowadzonych obostrzeń.
W ramach konkursu wnioski mogą
składać wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa, których kod PKD przeważającej (dominującej) działalności gospodarczej jest zgodny z katalogiem
wskazanym w dokumentacji (na dzień
31.12.2020 r.). Dodatkowym kryterium dostępu będzie spadek przychodów o m.in. 50 % w 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2019. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa
śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą związaną z projektem oraz realizować
i utrzymać projekt, na terenie województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące
naboru znajdują się na stronie:
https://scp-slask.pl/lsi/nabor/543
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Turystyka

W walce z Covid

Wkrótce pierwsze wyniki UE robi kolejny
badań ws. amantadyny krok w stronę
W ciągu dwóch tygodni będą pierwsze
wyniki badań klinicznych amantadyny
w walce z Covid - zapowiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.
- Agencja Badań Medycznych, która na moje polecenie zleciła przeprowadzenie badań klinicznych
poinformowała, że w ciągu dwóch tygodni będą
pierwsze wyniki dotyczące amantadyny w walce z
Covid - powiedział Niedzielski podczas konferencji
prasowej w KPRM. - Jest to temat, który budzi dużo
emocji - stwierdził szef MZ pytany o sprawę wykorzystywania amantadyny do leczenia COVID-19.
Jak dodał, jednej strony są to głosy osób przekonanych do tego, że amantadyna jest skutecznym lekiem przeciw COVOD-19 - Podkreślam - przekonanych - bo nie opartych na rzeczowych dowodach zaznaczył minister. - Z drugiej strony jest duża doza
sceptycyzmu, która właśnie wynika z tych doświad-

czeń klinicznych, gdzie lekarze w szpitalach przyjmują pacjentów, którzy stosowali amantadynę, którzy są hospitalizowani, którzy również odnotowują
ciężkie przebiegi i to przebiegi, które również kończą się zgonami - dodał Niedzielski.
Minister podkreślił, że na tę chwilę nie mamy
żadnych naukowych dowodów, że amantadyna jest
środkiem, który pozwala skutecznie radzić sobie z
koronawirusem.
- Niemniej nie odrzucamy żadnych hipotez, dopóki nie zostaną zweryfikowane. Stąd badania kliniczne i mam nadzieję, że w perspektywie dwóch tygodni Agencja Badań Medycznych będzie mogła
publicznie przedstawić informację i przedstawić
swoją również rekomendację - stwierdził.
Amantadyna była w latach 1996-2009 szeroko
używana w profilaktyce i w leczeniu wirusowej grypy typu A. Obecnie jest stosowana, jako lek neurologiczny i podawana pacjentom z chorobą Parkinsona lub stwardnieniem rozsianym.

Jest decyzja

Szczepienie
ozdrowieńców
nie wcześniej
niż 3 miesiące
od pozytywnego
wyniku testu

Szczepienie przeciw COVID-19 ozdrowieńców powinno, w myśl przepisów,
odbywać się nie wcześniej niż 3 miesiące od uzyskania pozytywnego wyniku
testu. Wskazanie to dotyczy również
pacjentów, którzy mieli dodatni wynik
badania na obecność SARS-CoV-2 już
po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoby,
które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż trzy miesiące od uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa.
Wskazanie to – jak wyjaśnia Ministerstwo
Zdrowia – dotyczy również pacjentów, którzy
po otrzymaniu pierwszej dawki mieli dodatni
wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. W
tym przypadku drugą dawkę szczepionki również otrzymują w terminie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego
testu.
Warunek ten, jak zaznacza resort, nie dotyczy osób urodzonych w latach 1942-1951 lub
osób powyżej 18 lat, urodzonych po 1951 r., z
określonymi stanami zwiększającymi ryzyko

ciężkiego przebiegu COVID-19. Chodzi m.in. o osoby
dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek, z
chorobą nowotworową, u których po 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia.
Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień osób, które nie należą do ozdrowieńców, przeprowadza się w
schemacie dawkowania wynikającym z zapisów w charakterystyce produktu leczniczego
oraz badań klinicznych.
Szczepionka Comirnaty (Pfizer-BioNTech) i
COVID-19 Vaccine Moderna podawane są w
schemacie dwudawkowym przy zachowaniu
odstępu ok. 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni)
między dawkami. Preparat Vaxzevria (AstraZeneca) podawany jest także w schemacie
dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok.
12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni) między zastrzykami. Szczepionka COVID-19 Vaccine
Janssen (Johnson & Johnson) ma być podawana w jednej dawce.

paszportów
szczepionkowych
Kraje Unii Europejskiej formalnie przyjęły mandat do
negocjacji z Parlamentem
Europejskim w sprawie
wprowadzenia paszportów
szczepionkowych. Ma to być
krok w kierunku otwarcia się
turystyki tego lata.
- Ważny krok naprzód: przybliża
nas do celu, jakim jest wprowadzenie certyfikatu do czerwca, aby
umożliwić Europejczykom bezpieczne podróżowanie tego lata.
Certyfikat będzie akceptowany w
całej UE i dostępny dla każdego napisała przewodnicząca Komisji
Europejskiej von der Leyen w środę na Twitterze.
Paszporty miałyby pozwolić podróżować po UE zaszczepionym,
ozdrowieńcom lub osobom z negatywnym wynikiem testu.
Parlament Europejski, który
również musi się zgodzić na propozycję wejścia certyfikatu w życie,
ma uzgodnić swoje stanowisko
jeszcze w kwietniu, a ostateczne
rozmowy między PE, Radą i KE mają się rozpocząć w maju.
W marcu Komisja Europejska
przedstawiła projekt Cyfrowego
Zielonego Certyfikatu, który jest
też określany mianem paszportu
szczepionkowego. W założeniu ma
ułatwić bezpieczne i swobodne
przemieszczanie się w UE podczas
pandemii Covid-19.
Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko
Covid-19, uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (PCR lub szybki test antygenowy)
lub wyzdrowiała po Covid-19. Będzie on dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej; będzie zawierał kod QR, gwarantujący
bezpieczeństwo i autentyczność
certyfikatu, a także podpis cyfrowy.
KE ma stworzyć specjalny portal,
który zapewni weryfikację wszystkich certyfikatów w całej UE i będzie wspierać państwa członkowskie w ich technicznym wdrażaniu.
Za pomocą portalu władze będą
mogły weryfikować zaświadczenia
w całej UE. Komisja podkreśla, że
żadne dane osobowe umieszczone
na paszporcie szczepionkowym
nie opuszczą portalu ani nie będą
zatrzymywane przez państwo
członkowskie przeprowadzające
weryfikację.
O tym, jak certyfikat będzie wykorzystywany, będą decydować same państwa członkowskie. Jeśli
wprowadzą obostrzenia związane
z Covid-19 i obowiązek posiadania

certyfikatu, by na przykład dostać
się do określonego regionu, te restrykcje będą musiały być takie same dla wszystkich posiadaczy certyfikatu.
Jeżeli państwa członkowskie
uznają dowód szczepienia za uzasadnienie dla odstąpienia od stosowania ograniczeń motywowanych względami zdrowia publicznego, takich jak poddanie się testowi lub kwarantanna, będą one
zobowiązane do uznawania, na
tych samych warunkach, zaświadczeń o szczepieniu wydawanych w
ramach systemu Zielonych Certyfikatów Cyfrowych.
Obowiązek ten ograniczałby
się do szczepionek, które zostały
zatwierdzone do obrotu w całej
UE, ale państwa członkowskie
mogą podjąć decyzję o dodatkowym dopuszczeniu innych szczepionek. To krok w stronę krajów
UE, które już wykorzystują szczepionki, które nie otrzymały autoryzacji Europejskiej Agencji Leków (EMA), jak np. rosyjski Sputnik V na Słowacji i Węgrzech.
Jeżeli państwo członkowskie będzie nadal wymagać od posiadaczy
certyfikatu poddania się kwarantannie lub testowi, musi powiadomić o tym KE i wszystkie pozostałe
państwa członkowskie oraz uzasadnić stosowanie takiego środka.
KE podkreśla w projekcie, że
szczepienia nie powinny i nie mogą
być warunkiem swobodnego przepływu osób w UE. Wskazuje, że
wprowadzenie paszportów musi
gwarantować niedyskryminację
obywateli Wspólnoty.
Cyfrowy Zielony Certyfikat ma
być ważny we wszystkich państwach członkowskich UE i będzie
otwarty dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.
Ma być wydawany obywatelom
UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. Powinien
być również wydawany obywatelom krajów spoza UE, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym,
którzy mają prawo podróżować do
innych państw członkowskich.
Certyfikaty będą zawierały ograniczony zestaw informacji, takich
jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, informacje na
temat szczepionki, wyniku testu
lub powrotu do zdrowia oraz identyfikator zaświadczenia.
System Zielonych Certyfikatów
Cyfrowych ma być środkiem tymczasowym. Zostanie zawieszony,
kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosi koniec międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia w związku z Covid-19.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Oszukali kilkaset osób
na ponad 1,5 miliona złotych
Oszuści internetowi ze zorganizowanej grupy przestępczej
wpadli w ręce policjantów z
Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP Katowice. Obywatele Białorusi i
Ukrainy oszukali kilkaset osób
na ponad 1,5 miliona złotych.
Siedemnastu z nich zostało
już tymczasowo aresztowanych, a jedną osobę objęto
policyjnym dozorem.
Policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP Katowice
wspierani m.in. przez śledczych z
Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej.
Podczas działań na terenie Katowic, Warszawy, Krakowa, Tczewa,
Wrocławia i Zakopanego policjanci
zatrzymali łącznie 19 osób - obywateli Białorusi i Ukrainy - członków
zorganizowanej grupy przestępczej,
specjalizującej się we włamaniach
na rachunki bankowe oraz kradzieży zgromadzonych tam środków.
Kilku spośród nich zatrzymano na
„gorącym uczynku” przestępstwa.
W pierwszej fazie oszuści organizowali tzw. kampanię SMS, rozsyłając wiadomości tekstowe o konieczności dokonania często symbolicznej dopłaty np. do oczekiwanej
przesyłki. W wiadomości zamieszczony był link, pod którym można
było rzekomo poznać szczegóły, w
rzeczywistości kierujący na podstawioną stronę banku. Sprawcy nakłaniali w ten sposób odbiorców wiadomości SMS do uruchomienia

przesłanego linku, docelowo umożliwiającego przejęcie loginu i hasła
do bankowości elektronicznej i kradzieży pieniędzy z konta. Oszuści
wielokrotnie zaciągali też pożyczki
na przejętych rachunkach i wyprowadzali tak pozyskane środki.
Dotychczas ustalono, że skradzione pieniądze członkowie grupy wypłacali w bankomatach metodą na
BLIK, w różnych miastach na terenie
Polski, m.in. w Katowicach, Krakowie, Kaliszu, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu czy Zakopanem. Pieniądze przelewali także na rachunki bankowe
będące w dyspozycji grupy, aby później je także wypłacić.
Działając od 1 grudnia 2020 do 8
kwietnia 2021 roku przestępcy wysłali nie mniej niż 280 tysięcy wiadomości SMS z fałszywym linkiem.
Oszukane w ten sposób osoby straciły przynajmniej 1,5 miliona złotych. Podczas ostatnich działań w
Warszawie - 8 kwietnia 2021 roku policjanci zabezpieczyli kolejne
urządzenia wykorzystywane w przestępczej działalności.
Na wniosek śledczych z nadzorującej sprawę Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, sąd zastosował wobec 17 zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych
aresztowań, a wobec jednej osoby
dozór policyjny i poręczenie majątkowe.
Sprawa jest rozwojowa i prowadzący ją policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
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Chciał umówić się na seks
z 14-latką

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali
36-letniego mężczyznę, który przez internet próbował nakłonić 14-latkę do
spotkania, podczas którego miałby uprawiać z nią seks. Sprawca był przekonany,
że koresponduje z nastolatką, a w rzeczywistości korespondował z dorosłym.
O tym, że takie spotkanie zostało umówione, powiadomił policjantów mieszkaniec Mysłowic.
Mieszkaniec Mysłowic poinformował policjantów, że 36-letni mężczyzna od jakiegoś czasu kore-

sponduje z dorosłą kobietą, która w internecie podała się za 14-latkę. Mężczyzna był przekonany, że
wymienia wiadomości z dzieckiem. W korespondencji próbował nakłonić dziewczynkę do spotkania, podczas którego miałby uprawiać z nią seks.
Kiedy pedofil przyjechał we wtorek do Sosnowca
na umówione spotkanie, został zatrzymany. W toku dalszych czynności śledczy zgromadzili materiał
dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów usiłowania składania 14-latce
propozycji obcowania płciowego. 36-latek na czas
prowadzenia postępowania został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 2 lat więzienia. W przeszłości był już karany za inne przestępstwa. Czynności w sprawie trwają.

Pijana jechała na samej feldze

Okradali firmę. Ich łupem
padł między innymi
samochód
Policjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Przeciwko
Mieniu dąbrowskiej komendy
ustalili i zatrzymali 3 mężczyzn
podejrzewanych o liczne włamania i kradzieże. Policjanci
odzyskali mienie i przedstawili
zarzuty podejrzanym. Za popełnione przestępstwo grozi
im 10 lat więzienia.
Policjanci otrzymali zgłoszenie, że
w jednej z firm na terenach zielonych
Dąbrowy Górniczej doszło do wielu
włamań oraz kradzieży mienia znacznej wartości. Jak przekazał pokrzywdzony, na terenie jego zakładu skradziono między innymi samochód osobowy, skuter wodny, wózek widłowy,
przyczepy samochodowe, piece gazowe i olejowe, elementy wyposażenia
pojazdów, jak również inne narzędzia
mechaniczno-elektryczne na łączną
kwotę około 240 tysięcy złotych. W
sprawę zaangażowali się policjanci z
Wydziału do Walki z Przestępczością
Przeciwko Mieniu dąbrowskiej ko-

mendy. Stróże prawa pracowali na
miejscu, zbierali ślady, rozmawiali ze
świadkami oraz wykonali szereg czynności, które ostatecznie doprowadziły
do odzyskania skradzionych rzeczy
oraz zatrzymania osób odpowiedzialnych za te przestępstwa. Okazało się,
że sprawcami mogą być znani już kryminalnym, trzej mieszkańcy Dąbrowy
Górniczej. Jeszcze tego samego dnia
stróże prawa pojechali do mieszkań
wszystkich mężczyzn, gdzie znaleźli
część skradzionych przedmiotów. Na
miejscu zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 23 do 44, podejrzewanych o cały proceder. Zatrzymani noc spędzili
w policyjnym areszcie. Dzięki wnikliwości śledczych, znaczną część utraconego mienia odzyskano i zwrócono
właścicielowi.
Zebrany przez policjantów materiał
dowodowy pozwolił na przedstawienie dwóm z mężczyzn zarzutów kradzieży z włamaniem oraz kradzieży.
Za popełnione przestępstwo dąbrowianom grozi nawet do 10 lat więzienia. Wkrótce staną przed sędzią.

Odpowiedzialną postawą wykazał się
mężczyzna, który widząc jadący całą szerokością jezdni pojazd, bez przedniej
prawej opony, zareagował na zagrożenie.
Początkowo chciał ustalić, czy kierowca
nie potrzebuje pomocy. Później, zorientował się, że kobieta za kierownicą jest
pijana. Wyciągnął ze stacyjki kluczyki i
poinformował o zdarzeniu służby. 23-latka miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wkrótce odpowie za popełnione przestępstwo.
Zawierciańscy policjanci otrzymali informację o
ujęciu nietrzeźwej kierującej. Zgłaszający przejeżdżając przez Porębę, zauważył jadący całą szerokością jezdni pojazd. Mężczyzna widział też, że samochód nie ma prawej przedniej opony i jedzie na samej feldze. Nie zbagatelizował sprawy i zareago-

wał na sytuację, która mogła być groźna nie tylko
dla samego kierowcy, ale również dla innych
uczestników ruchu drogowego. Chcąc ustalić, co
się stało i czy jest potrzebna pomoc, mężczyzna
podjechał z lewej strony toczącego się auta. Za kierownicą siedziała młoda kobieta. Szyba okna była
opuszczona. Mężczyzna chciał nawiązać z nią kontakt, jednak nie odpowiadała na jego pytania.
Chwilę później na ulicy Niweckiej samochód zjechał z jezdni i uderzył w betonowe zapory pobliskiego mostu. Od kobiety wyraźnie wyczuwalny
był alkohol, dlatego mężczyzna natychmiast wyciągnął kluczyki ze stacyjki pojazdu i dzwoniąc na numer alarmowy 112, powiadomił o zdarzeniu. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu
trzeźwości 23-latki wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mieszkanka Poręby została
przetransportowana do szpitala. Wkrótce odpowie
za popełnione przestępstwo.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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

O Sprzedam fotel ginekologiczny

Tel. 609 990 750

NIERUCHOMOŚCI
Działka budowlana
922 m2 (20x46m)
Aleksandria, ul. Gościnna
obok. DINO. Prąd, wodociąg,
bud. gosp-mieszk. murowany w 1969r, 300 m do pętli
MPK. Wznowione granice,
nowe ogrodzenie od drogi.
70 tys. zł.
Bez pośredników
Tel. 795-525-997

WYNAJMĘ
O Częstochowa (dzielnica: Dźbów)

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p , Trabant , Wartburg , Zaporożec , Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne
tel. 608 097 274

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

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

O Wynajmę działkę pod działalność gospodarczą, 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 Motocykl , motorower z PRL-u kupię

O Działka budowlana o pow. 2087 m2,

np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK ,
KOMAR , MZ , motorynka i inne
tel. 608 097 274

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

O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzywany 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

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

O Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

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

SPRZEDAM
O Adapter BAMBINO, 50 zł,
tel. 697 272 102
O Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27
O Antyki – francuski komplet z 1896 r.:
Biblioteczka + komoda z marmurowym
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. 798258-531
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 Garnek do gotowania ciśnieniowego
PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,
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 CAFE
TREVISO, b.dobra, 200 zł,
tel. 697 272 102
O Kożuch męski na wzrost 170 cm,
tel. 34 362 94 27
O Kopiarkę laserową HP LaserJet 1010,

dobra, 50 zł / tel. 697 272 102

O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993
O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot;
telefon komórkowy Samsung + ładowarka; tel. 530 485 377
O Lodówka mastercook duża,
biała. Tel. 721 390 993
O Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,
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, marki
„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 dobrym stanie. Szafa, regał z 4 półkami, szafka z 3 szufladami, nad szafką
z szufladami jest regał z 2 półkami,
biurko nad biurkiem półka, stolik nocny, stolik pod komputer. 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+2 głośniki
2x25W + głośnik basowy, 300 zł, 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-osobowy) 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. dobrym stanie, o wym.
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

O Węgiel ekogroszek luzem i workowany
z dostawą pod podany adres na terenie
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy
typu VOX, b.dobry, 1500 zł, tel. 697 272
102

PRACA

DAM PRACĘ
O Praca w Radomsku – Operator wózka
widłowego z UDT lub Operator produkcji. 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 gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyjny.
Tel. 502 417 160

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

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

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

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

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

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

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

INNE
O Wolny lat 53, bezdzietny, niezalezny finasowo pozna panią. Pani może posiadać dzieci. Tel. 660 006 217
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GITD

Fotoradary zarejestrowały
prawie 170 tys. naruszeń!
W marcu system fotoradarowy CANARD Inspekcji
Transportu Drogowego zarejestrował prawie 170 tysięcy naruszeń, z czego prawie 168 tys. dotyczyło przekroczenia prędkości - przekazała PAP rzeczniczka
Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego Monika Niżniak. Dodała, że w
porównaniu z marcem 2020
r. to wzrost o ok. 50 tys. naruszeń.
Rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w
rozmowie z PAP podała dane dotyczące liczby naruszeń zarejestrowanych przez system fotoradarowy CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem
Drogowym - PAP) w marcu 2021 r.
w porównaniu do 2020 roku. Wynika z nich, że w ubiegłym miesiącu fotoradary zarejestrowały 169,3
tys. naruszeń. - W analogicznym
okresie w 2020 roku tych naruszeń
urządzenia zarejestrowały 119,3

tys. - poinformowała Niżniak dodając, że jest to wzrost ok. 50 tys. naruszeń.
Wskazała, że wpływ na wzrost
liczby rejestrowanych naruszeń
ma m.in. objęcie stałymi kontrolami pod koniec ubiegłego oraz na
początku tego roku kolejnych odcinków dróg, w tym po raz pierwszy wprowadzenie kontroli na autostradzie. - Na tych odcinkach
dróg powoli sytuacja stabilizuje się,
jednak nadal jest pewna grupa kierowców, która ignoruje przepisy i
bezpieczeństwo innych osób –
podkreśliła. - Warto też zwrócić
uwagę, że ponad połowa kierujących, którzy nie stosowali się do
obowiązujących na poszczególnych drogach ograniczeń prędkości, przekroczyło ją w najniższym
przedziale od 11 do 20 km/h. Niestety można wyciągnąć wniosek,
że wciąż społecznie akceptowalne
jest przekraczanie prędkości,
szczególnie w tych najniższych progach. Część kierowców mylnie wychodzi z założenia, że takim zachowaniem nie powoduje żadnego zagrożenia na drodze - tłumaczyła.

Przekazała, że 167,8 tys. naruszeń w marcu 2021 roku dotyczyło
przekroczenia prędkości, natomiast 1,5 tys. dotyczyło niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.
Poinformowała również, że najwięcej przekroczeń prędkości zarejestrował fotoradar ustawiony przy
ul. Pileckiego w Warszawie - 1,8 tys.
naruszeń. Natomiast najwięcej
przejazdów na czerwonym świetle
zarejestrował fotoradar w Mroko-

wie (Mazowieckie) - około pół tysiąca naruszeń. Z kolei na autostradzie A1, w kierunku Częstochowy
tylko w marcu odcinkowy pomiar
prędkości zarejestrował 15,6 tys.
naruszeń. - Kierowcy przekraczali
prędkość średnio o 21 km/h, ale
byli też niechlubni rekordziści.
Trzeciego marca fotoradar na autostradzie A1 w kierunku Tuszyna
zarejestrował audi, którego kierowca w obszarze niezabudowa-

Raport

Po polskich drogach jeździło
blisko 22,3 tys.
aut elektrycznych

Pod koniec marca po polskich drogach jeździło
22 291 aut elektrycznych –
wynika z najnowszego
„licznika elektromobilności”. Przez pierwszy kwartał ich liczba zwiększyła
się o 3 555 sztuk, czyli o
107 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.
- Pod koniec marca 2021 r. po
polskich drogach jeździło 22 291

elektrycznych samochodów osobowych. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric
vehicles) nieznacznie przekroczyły połowę (11 194 sztuk) tej części
parku, a pozostałą część (49,8
proc.) stanowiły hybrydy typu
plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid
electric vehicles) – 11 097 sztuk.
Park elektrycznych samochodów
dostawczych i ciężarowych liczył
880 sztuk - czytamy.
W dalszym ciągu rośnie też flota
elektrycznych motorowerów i mo-

tocykli, która na koniec marca składała się z 9 366 sztuk. - Pod koniec
ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł
do 472 szt. W I kwartale 2021 r. flota elektrobusów powiększyła się o
40 zeroemisyjnych pojazdów. W
porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., kiedy zarejestrowano
19 takich autobusów, oznacza to
wzrost o 111 proc. rdr - podano.
Według licznika, wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem
elektrycznym, rozwija się również

infrastruktura ładowania. - Pod koniec marca w Polsce funkcjonowało 1 425 ogólnodostępnych stacji
ładowania pojazdów elektrycznych
(2 780 punktów). 33 proc. z nich
stanowiły szybkie stacje ładowania
prądem stałym (DC), a 67 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub
równej 22 kW. Podobnie jak w lutym, w marcu uruchomiono 15 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (33 punkty) - wskazano.
Jak zaznaczył prezes PZPM Ja-

nym miał na liczniku 118 km/h
przy ograniczeniu prędkości do 50
km/h - podkreśliła.
Zaapelowała także do kierowców o rozsądek, o przewidywanie
skutków swoich decyzji. - Stosujmy
się do ograniczeń prędkości, zwolnijmy, dostosujmy prędkość do
warunków panujących na drodze,
szanujmy innych uczestników ruchu drogowego - powiedziała.

kub Faryś, producenci samochodów domagają się +prawa do ładowania+ tj. swobodnego dostępu
dla swoich klientów - użytkowników pojazdów z napędami niskoemisyjnymi - do punktów ładowania i tankowania. - Żądanie to dotyczy nie tylko możliwości ładowania
pojazdów w miastach i na dużych
osiedlach, ale też budowy sieci
szybkich ładowarek przy głównych
szlakach komunikacyjnych. Polska
nie jest samotną wyspą, dlatego infrastruktura ładowania na naszych
drogach musi dotrzymywać tempa
Europie – podkreślił.
Licznik elektromobilności, aktualizowany przez Polski Związek
Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, dostępny jest na stronach internetowych organizacji.
Pokazuje, ile pojazdów elektrycznych porusza się aktualnie po polskich drogach i ile działa stacji ładowania. Dane zostały opracowane przez PZPM i PSPA na podstawie złożonych analiz danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także własnych
badań i prowadzonych ewidencji.

Według licznika na koniec
marca br. po polskich drogach
jeździły 22 291 elektryczne samochody osobowe, z których
51 proc. stanowiły pojazdy w
pełni elektryczne (BEV)
– 10 471 sztuki, a pozostałą
część hybrydy typu plug-in
(PHEV) – 10 033 pojazdy.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Uchwała przyjęta

Program budowy stu obwodnic
zaakceptowany
Rada Ministrów przyjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy
100 obwodnic na lata 20202030. Ich łączna długość
wyniesie ok. 820 km. Na realizację wszystkich inwestycji rząd przeznaczy 28 mld zł.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze,
mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne za-

łożenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu. Jego
realizacja ma przyczynić się również
do powstania nowych miejsc pracy
oraz rozwoju firm wykonujących inwestycje drogowe.
W ramach Programu powstaną
trasy o najwyższych parametrach
technicznych, dostosowane do
przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.
Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie
spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji
odbywał się przy uwzględnieniu
stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu
w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami
wypadków, poprawy dostępności
połączeń z państwami sąsiednimi
oraz koniecznością zachowania
zrównoważonego rozwoju kraju.
Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną

do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla
których przygotowania właśnie się
rozpoczynają.
Dla kilkunastu obwodnic ogłoszono już postępowania przetargowe, a dla trzech obwodnic zawarto już umowy z wykonawcami.
Są to obwodnice Wąchocka w ciągu DK42, Smolajn w ciągu DK51
oraz Lipska w ciągu DK79.
Przetargi trwają jeszcze dla obwodnic: Strzelec Krajeńskich w ciągu DK 22, Pułtuska w ciągu DK 61,
Suchowoli w ciągu DK8, Sztabina w
ciągu DK8, Brzezia w ciągu DK25,
Gostynia w ciągu DK12, Grzymiszewa w ciągu DK72, Żodynia w ciągu
DK32, Gryfina w ciągu DK31 oraz
Szczecinka w ciągu DK20.

O Finansowanie programu
Koszt realizacji 100 obwodnic
został oszacowany na blisko 28
mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z
opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodo-

wych instytucji finansowych oraz z
obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego
Systemu Poboru Opłat. Istotnym
źródłem wpływów do KFD będą
również środki UE, pochodzące z
programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020
oraz 2021-2027.

O Obwodnice w realizacji
Obecnie realizowany Program
Budowy Dróg Krajowych na lata
2014-2023 (z perspektywą do 2025
r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i
wartości 11,3 mld zł. Dotychczas,
do końca 2020 r., oddano do ruchu
w ramach PBDK 18 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych
działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.
Ponadto budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych
(obwodnica Łodzi, Bydgoszczy,
Częstochowy czy Rzeszowa). Zadania te są realizowane niezależnie
od nowego Programu budowy
100 obwodnic.
■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 16 kwietnia 2021
VOLVO XC60
2.0 D, rok prod. 2000,
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

169.900 zł
MINI COOPER
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys.
km, kraj.,I-wł., gwarancja

69.900 zł

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

53.900 zł
JEEP CHEROKEE
2.0 D, rok prod. 2016,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

64.900 zł

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

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

74.900 zł

78.900 zł

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

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

124.900 zł

109.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, rok prod. 2014, kraj.,  95.900 zł
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł., 

62.700 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
CHEVROLET CRUZE 2.0 D, rok prod. 2010, 
21.400 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj., 
7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000, 
2.700 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., 
20.900 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 RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,
serwisowany, rok prod. 2017, 
68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010, 
23.900 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, 
5.900 zł
RENAULT CLIO, 1.2 E, rok. prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
36.900 zł
RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003, 
6.700 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

19.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj.,

19.900 zł

SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014, 

45.000 zł

SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006, 

12.900 zł

SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010, 

17.400 zł

TOYOTA AURIS 1.6 E, rok prod. 2007 

18.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, 

19.900 zł

TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002, 

5.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,
serwisowany,
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

28.900
17.900 zł

VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005, 

12.800 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 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 TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM, 

39.900 zł

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

6.900 zł
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Tenis stołowy

Włókniarz Częstochowa

Mecz z Falubazem przełożony
Raków
Bebetto AZS UJD w półfinale
pomiędzy Eltrox Włókniarzem Częstochowa a Marwis.pl FaTenisistki stołowe Bebetto AZS cjach do Igrzysk Olimpijskich w Tow wielkim finale! Mecz
lubaz Zielona Góra miał odbyć się w najbliższy piątek, jednak
kio, które odbędą się w dniach 21-25
Raków Częstochowa zwyciężył
w półfinałowym spotkaniu z Cracovią 2:1. Było to niezwykle
emocjonujące spotkanie, które
zaowocowało awansem Czerwono-Niebieskich do wielkiego
finału Pucharu Polski.
- Jeżeli chodzi o mecz, to nie było to
dobre widowisko. Nie ma co się oszukiwać. Był to mecz walki – nerwowy,
ale wiadomo, że stawka była duża –
wejście do finału Pucharu Polski. Dla
nas duża sprawa, bo historyczna. To
jubileuszowy rok dla klubu, który obchodzi stulecie – mówił na pomeczowej konferencji trener Rakowa Marek
Papszun – Wygraliśmy ten mecz i bardzo się cieszymy. Do samego przebiegu spotkania nie będę już wracał, bo
najważniejsze było, żeby wejść do finału. Teraz pozostaje wygrać. Nie satysfakcjonuje nas w tym momencie
to, że się tam znaleźliśmy i powtórzyliśmy sukces z sześćdziesiątego siódmego roku, ale chcielibyśmy ten puchar podnieść – dodał. Wiadomo już,
że Raków Częstochowa zmierzy się
w finałowym meczu z Arką Gdynia 2
maja na Arenie Lublin. - Tradycyjnie finał Fortuna Pucharu Polski rozgrywany był na Stadionie Narodowym
w Warszawie, ale w obliczu pandemii
i przekształcenia obiektu w szpital
tymczasowy PZPN podjął decyzję, by
mecz finałowy rozegrać podobnie jak
przed rokiem na Arenie Lublin – wyjaśnił klub.

spotkanie zostało przełożone na sobotę 24 kwietnia.

W środę Speedway Ekstraliga wydała stosowny komunikat dotyczący przełożenia meczu Eltrox Włókniarz Częstochowa – Marwis.pl Falubaz Zielona Góra z powodu załamania pogody w ostatnich dniach
oraz niesprzyjających prognoz na najbliższe dni. Nowy termin zawodów w ramach trzeciej rundy PGE Ekstraligi ustalono na sobotę 24
kwietnia. Początek spotkania o godz. 20:30. Transmisję live z tego wydarzenia przeprowadzi stacja Eleven Sports 1.

PKO Ekstraklasa

Raków podejmie Lecha
w Bełchatowie
Zarówno klub, jak i kibice Rakowa Częstochowa, żywili nadzieję, że mecz 25. kolejki PKO Ekstraklasy z Lechem Poznań
odbędzie się już na stadionie w Częstochowie. Niestety nie
jest to jeszcze możliwe, o czym poinformował klub w specjalnym komunikacie.
– Choć podobnie jak wszyscy kibice Czerwono-Niebieskich nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka na nowym obiekcie przy Limanowskiego, po przeanalizowaniu postępu prac i wsłuchaniu się w opinie ekspertów nie widzimy możliwości rozegrania meczu 25. kolejki
PKO Ekstraklasy z Lechem Poznań w Częstochowie – poinformował
klub na swojej stronie internetowej. MSP „Raków” miał być gotowy do
gry 17 kwietnia, jednak trudne warunki pogodowe przeszkodziły
w końcowych pracach. – Kluczową kwestią jest dla nas bezpieczeństwo i komfort piłkarzy, sztabów oraz osób pracujących przy realizacji
meczu, a także wysoki poziom organizacji zawodów, niemożliwy do
uzyskania w obecnych warunkach. Jednocześnie stopień zaawansowania prac pozwala przypuszczać, że już przy okazji kolejnego domowego meczu przeciwko Śląskowi Wrocław Ekstraklasa zawita do Częstochowy po raz pierwszy od 1998 roku – dodaje Raków Częstochowa.

Tauron 1 Liga

Półfinały
play-off
bez
Norwida
W minioną niedzielę siatkarze Exact Systems Norwida
rozegrali mecz we Wrocławiu z eWinner Gwardią w
ramach drugiego spotkania
fazy play-off. Częstochowska drużyna przegrała 2:3 i
na koniec sezonu będzie
walczyć o 5. miejsce w Tauron 1 Lidze. Do półfinału
awansowała Gwardia Wrocław.
W pierwszym meczu fazy play-off Exact Systems Norwid przegrał
na własnym terenie 0:3. Do Wrocławia częstochowska drużyna jechała po zwycięstwo, które pozwoliłoby na dalszą grę i awans do półfinału. W przypadku wygranej podczas drugiego meczu play-off Norwid wróciłby na decydujące trzecie
spotkanie ponownie do Często-

chowy. Niestety rozgrywki potoczyły się niepomyślnie i to wrocławianie zwyciężyli po raz drugi,
awansując tym samym do półfinału. – Pierwszego seta dość łatwo
wygrali gospodarze. Podopieczni
trenera Piotra Lebiody zmobilizowali się na drugiego seta i po zaciętej grze wygrali go 25:23 czym doprowadzili do remisu w meczu.
Częstochowianie grali jednak nierówno. Po dobrym drugim secie, w
trzecim ponownie oddali inicjatywę gospodarzom, którzy dali zdobyć gościom tylko 18 małych punkcików. Ale w czwartym znowu górą
byli siatkarze Exact Systems Norwida. Wygrali zaciętą końcówkę

26:24 i zespoły musiały szykować
się na piąty set – relacjonował Marek Osuchowski z Exact Systems
Norwid – W tie-breaku lepiej grali
gospodarze, którzy prowadzili 8:5 i
9:6. Wrocławianie utrzymali prowadzenie, choć w pewnym momencie ze stanu 13:9 zrobiło się
13:12. Wygrali piątego seta do 12.
Ostatecznie to Gwardia awansowała do czołowej czwórki oraz półfinału play-off. Siatkarze Exact Systems Norwida będą teraz rywalizować o 5. miejsce na zakończenie
sezonu w Tauron 1 Lidze.

● fot. M. Osuchowski

■ Opracowanie kolumny: PAULA NOGAJ

UJD Częstochowa już teraz mogą
mówić o dużym sukcesie. Awansowały bowiem do półfinału
play-off w żeńskiej ekstraklasie.
Ponadto wywalczyły też srebrny
medal w grze podwójnej IMP.

W ciągu sześciu dni rozegrały aż
cztery pojedynki. Po minimalnej porażce z AZS EU Wrosław, przegrały
w Nadarzynie 3:2 z MUKS Start Spalona Mleczarnia. Było to niezwykle
zacięte i wyrównane spotkanie. Dwa
punkty dla Bebetto AZS UJD wywalczyła niezawodna Tetyana Bilenko.
Pokonała ona Dominikę Wołowiec
i Paulinę Krzysiek w stosunku 3:1. –
W niedzielę akademiczki pewnie pokonały na wyjeździe po 3:0 Asterm
Dojlidy Białystok, a dzień później Polmlek Lidzbarki Warmiński. Po jednym punkcie dla zespołu z Częstochowy w dwóch ostatnich meczach
zdobyły Tetyana Bilenko, Roksana
Załomska i Sandra Wabik. Najciekawszym pojedynkiem tego meczu
była gra Aleksandra Michalak z Roksaną Załomską. Te zawodniczki zdobyły na ostatnich IMP medal srebrny
w grze podwójnej – poinformował
klub. Przed częstochowskimi tenisistkami pozostały do rozegrania
jeszcze cztery pojedynki w ekstraklasowych zmaganiach. W dwóch
z nich rywalem będzie AZS UE Wrocław i to właśnie te dwa mecze zadecydują o pozycji Bebetto. Na koniec
rundy zasadniczej Bebetto AZS UJD
Częstochowa z dorobkiem 44 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli.
Bardzo dobrą informacją jest to,
że zawodniczka Bebetto AZS UJD
Częstochowa Tetyana Bilenko wystąpi się w europejskich kwalifika-

kwietnia w portugalskim Guirmaraes. Po kwalifikacjach nastąpi zakończenie rozgrywek ekstraklasy.
W fazie półfinałowej play-off Bebetto AZS UJD prawdopodobnie zagra w maju z 29 -krotnym mistrzem
Polski KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Jeżeli sytuacja pandemiczna
ulegnie poprawie, być może ten
mecz odbędzie się z udziałem skromnej 10-osobowej publiczności.

MUKS Start Spalona Mleczarnia Nadarzyn
– Bebetto AZS UJD Częstochowa 3:2
Paulina Krzysiek – Sandra Wabik 3:0
(11:7, 11:6, 12:10)
Dominika Wołowiec – Tetyana Bilenko 1:3
(5:11, 13:11, 10:12, 2:11)
Katarzyna Ślifirczyk – Roksana Załomska 3:1
(4:11, 12:10, 11:6, 11:5)
Paulina Krzysiek – Tetyana Bilenko 1:3
(7:11, 7:11, 11:6, 7:11)
Dominika Wołowiec – Sandra Wabik 3:0 (11:9,
11:8, 11:3)
Asterm Dojlidy Białystok – Bebetto AZS
UJD Częstochowa 0:3
Kamila Gryko – Tetyana Bilenko 0:3
(3:11, 5:11, 5:11)
Zuzanna Borek – Roksana Załomska 0:3 (4:11,
3:11, 4:11)
Julia Jackowska – Sandra Wabik 0:3
(1:11, 6:11, 10:12)
Polmlek Lidzbark Warmiński – Bebetto AZS
UJD Częstochowa 0:3
Natalia Bogdanowicz – Sandra Wabik 1:3 (8:11,
7:11, 12:10, 8:11)
Weronika Bobek – Tetyana Bilenko 0:3
(7:11, 3:11, 3:11)
Aleksandra Michalak – Roksana Załomska 1:3
(11:9, 5:11, 5:11, 7:11)
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■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

