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Coraz więcej osób odracza moment przejścia na emeryturę i
nadal są aktywni zawodowo.
Od trzech lat można zauważyć
ten pozytywny trend wśród seniorów. Dłuższa praca korzystnie wpływa na wysokość
świadczenia, a przełożenie decyzji o zakończeniu pracy o rok
pozwala otrzymać wyższą emeryturę nawet o 10-15 proc.
Emerytura to uprawnienie,
a nie obowiązek. Jest przyznawana
na wniosek. Jednak, jeśli tylko
jest to możliwe, warto wydłużać
swoją aktywność zawodową po
osiągnięciu wieku emerytalnego.
Dlaczego? - Emerytura zależy od
kwoty opłaconych składek emerytalnych i wieku, w którym wnioskujemy o świadczenie. Odczekanie
nawet jednego roku, kontynuując
pracę, pozwala otrzymać świadczenie wyższe nawet o 10-15 proc.
Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz

mniejszej liczby miesięcy życia na
emeryturze przyjętej do obliczeń
- tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego.
Pozytywne trendy
W 2017 r. aż 88,3 proc. osób
przeszło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego, a 7,7 proc. w ciągu roku,
natomiast tylko 4 proc. odczekało co najmniej rok od nabycia
uprawnień. Te dane w ostatnich
latach zmieniają się. W ostatnich
trzech latach utrzymuje się pozytywny trend dotyczący przechodzenia Polaków na emeryturę. Rok
2020 r. był kontynuacją dobrych
praktyk. 62,4 proc. osób przeszło
na emeryturę dokładnie w wieku
emerytalnym, a 24,7 proc. w ciągu
mniej niż roku od jego osiągnięcia,
zaś 12,9 proc. co najmniej rok po
nabyciu uprawnień.
Dla porównania
Polacy coraz częściej dostrzegają korzyści z opóźnienia dezaktywizacji zawodowej. Przyczyn
znacznej zmiany trendu w zacho-

waniach emerytalnych Polaków
należy upatrywać w konsekwentnych działaniach ZUS na
rzecz podnoszenia świadomości
klientów. Kluczową rolę odgrywają powołani w lipcu 2017 r.
doradcy emerytalni, którzy pomagają klientom w podjęciu decyzji o momencie przejścia na
emeryturę.
To do nich najczęściej kierują
pytania seniorzy, którzy zastanawiają się jaką podjąć decyzję co
do dalszej aktywności zawodowej.
- Nasi eksperci wyjaśniają klientom
zasady wyliczenia świadczenia,
co ma wpływ na jego wysokość,
a także obliczają przy pomocy
przygotowanego przez ZUS kalkulatora emerytalnego wysokość
świadczenia prognozowanego dla
danej osoby. Doradcy pokazują
również różne warianty np. jak
opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej o rok, dwa czy
pięć wpłynie na emeryturę – dodaje rzeczniczka.
CZYTAJ DALEJ NA STRONIE 3
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Trwa nabór wniosków

Nagrody dla szczególnie
uzdolnionych
Do 5 maja można składać wnioski o przyznanie Nagrody
Prezydenta Miasta Częstochowy dla najzdolniejszych
uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół artystycznych, technicznych i branżowych. Taki sam termin składania wniosków jest w przypadku szczególnie uzdolnionych uczniów
szkół technicznych i branżowych.
Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny
i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym
rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych
i olimpiad - co najmniej szczebla wojewódzkiego. Najwyżej
oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kuratoria
Oświaty (wykaz konkursów i olimpiad jest opublikowany
na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki). To
forma pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
z wyjątkiem szkół artystycznych, technicznych i branżowych
I i II stopnia.
Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych
i branżowych przewidziana jest odrębna nagroda.
Kandydatów do nagrody zarówno w jednym, jak i w drugim
przypadku mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych, rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni
oraz organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie
uzdolnień dzieci i młodzieży.

Sposób i termin
składania wniosków:
•termin
składania
wniosków,
w roku szkolnym 2020/2021:
23 kwietnia - 5 maja 2021 r.
•dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek
oświatowych przesyłają w wersji
elektronicznej
skany
wniosków
oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy:
info@czestochowa.um.gov.pl
oraz
składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miasta
Częstochowy, w urnie znajdującej
się przed portiernią Urzędu przy
ul. Śląskiej 11/13. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby
uczniów z jednej szkoły, wniosek dla
każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie i złożony (również
oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej,
•pozostałe podmioty uprawnione do
zgłaszania kandydatów do nagrody
składają wnioski wraz z załącznikami
w wersji papierowej, w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy,
ul. Waszyngtona 5
•rozpatrywane będą tylko te wnioski,
które zostały złożone do dnia
5 maja 2021 r. i spełniają wszystkie
wymagania określone w Regulaminie
i Wniosku.

Trwa remont budynku

Będzie nowe miejsce
dla niepełnosprawnych
W drugiej połowie przyszłego roku
zakończy się gruntowny remont
budynku przy ulicy Jasnogórskiej,
który posłuży osobom z niepełnosprawnościami. Powstaną w nim
między innymi sale rehabilitacyjne,
terapeutyczne, sala pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży – wtym
powyżej 18. roku życia – przystosowujące
do
samodzielnego
funkcjonowania, a także 2 mieszkania chronione.

Remontowana cześć przylega do
budynku przy ul. Jasnogórskiej 36 –
budynku Centrum Pomocy Dziecku
Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. W związku z inwestycją –
na czas przebudowy sąsiadującej
części – Centrum przeniosło się do
innej, tymczasowej lokalizacji na
Zawodziu, gdzie korzysta z zaadaptowanych dla swoich potrzeb pomieszczeń.
Po zakończeniu inwestycji przy
ul. Jasnogórskiej 34 zostaną stworzone odpowiednie warunki dla realizacji zadań w zakresie wsparcia
młodzieży i dzieci z niepełnospraw-

nościami i ich rodzin. W budynku
zostaną utworzone sale rehabilitacyjne, terapeutyczne, sala pobytu
dziennego dla dzieci i młodzieży – w
tym powyżej 18. roku życia – przystosowujące do samodzielnego
funkcjonowania. Powstaną tam
również 2 mieszkania chronione
spełniające wytyczne Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ogromna część robót już została wykonana. Jest już po niezbędnych rozbiórkach – jednej ze
ścian budynku, stropu nad parterem, więźby dachu, drewnianych
schodów czy elewacji. Zakończono
m.in. izolację ścian piwnic (z dociepleniem styropianem) oraz wykonano betonowe podłoże pod nowe
warstwy piwnicznych posadzek.
Stoją już ściany fundamentowe pod
nową klatkę schodową. Przeprowadzono remont fundamentów budynku – łącznie z ich impregnacją.
Zdemontowano stare okna, zewnętrzne parapety, wykuto ościeżnice drzwiowe. Położono podkłady

pod posadzki i podłogi, a nad
piwnicami i pierwszym piętrem
wykonano stropy. W piwnicach
zamontowane są już aluminiowe
okna; wykonano też montaż aluminiowych drzwi zewnętrznych.
Co do robót sanitarnych – zdemontowano już stare instalacje:
centralnego ogrzewania oraz
wodno-kanalizacyjną. Ukończono
przygotowania pod przewody klimatyzacyjne; położono też kanalizacje podposadzkowe. W zakresie
,,elektryki” natomiast – m.in. rozbudowano istniejącą rozdzielnicę
i zamontowano poziome uziemienia w wykopie.
A jakiego rodzaju prace są
obecnie w trakcie? Powstają żelbetowe schody w dobudowanej
klatce schodowej; trwają też roboty
przygotowawcze pod klatkę schodową w istniejącym budynku. Trwa
zbrojenie elementów konstrukcyjnych. Budowane są też m.in. ściany
szybu windy; w trakcie są roboty w
zakresie stropu nad pierwszym piętrem oraz murowanie pierwszego
piętra dobudowanej klatki schodowej.
Inwestycja pochłonie ponad
4,1 mln zł – z tego 47 proc. to
unijne dofinansowanie, a 10 proc.
– środki z budżetu państwa. Całość
prac powinna zostać ukończona w
drugiej połowie 2022 roku.
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Kolory wiosny

Nagrody dla
przedszkolaków

41 częstochowskich przedszkoli
miejskich wzięło udział w konkursie ,,Kolory Wiosny 2021”, który
był zorganizowany z okazji Światowego Dnia Ziemi. Za otrzymane
nagrody pieniężne placówki
upiększą swoje ogrody lub kąciki
przyrodnicze.
Urząd Miasta Częstochowy – we
współpracy z Zespołem Szkół Technicznych – włączył się w obchody
Światowego Dnia Ziemi, organizując
konkurs „Kolory Wiosny 2021”, skierowany do przedszkolnych placówek
miejskich. Prezydent ufundował nagrody pieniężne dla przedszkoli-laureatów konkursu – z przeznaczeniem na
zagospodarowanie przedszkolnych
ogrodów dydaktycznych.
W konkursie wzięło udział 41 częstochowskich przedszkoli miejskich.
Zadaniem maluchów było wykonanie pracy plastycznej pod hasłem
„Wiosenne kwiaty z Ekorabaty” oraz
aranżacja „Wiosennego Kącika Przyrodniczego”.
Komisja konkursowa przyznała wyróżnienia i nagrodę główną.

A oto lista laureatów
(wszystkie placówki
z Częstochowy):
● Nagroda główna (5000 zł)
Miejskie Przedszkole
nr 25
● Wyróżnienia (500zł):

1. Miejskie Przedszkole nr 2
2. Miejskie Przedszkole nr 7
3. Miejskie Przedszkole nr
12 im. Ireny Szewińskiej
4. Miejskie Przedszkole
nr 13 im. Krecika
5. Miejskie Przedszkole
nr 37
● Wyróżnienia (200zł):

1. Miejskie Przedszkole nr 6
2. Miejskie Przedszkole
nr 16
3. Miejskie Przedszkole
nr 18
4. Miejskie Przedszkole
nr 23 im. Jasia i Małgosi
5. Przedszkole Specjalne
nr 24
6. Miejskie Przedszkole
Integracyjne nr 43

Q Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Mimo wieku jesteśmy aktywni zawodowo

Odkładamy
moment przejścia
na emeryturę
Ciekawe dane:

● W 2016 roku, w ramach przygotowań do wdrożenia ustawy
z 16 listopada 2016 r. obniżającej wiek emerytalny, ZUS
postanowił zbadać zachowania emerytalne Polaków.
Chcieliśmy się dowiedzieć, jak wiele osób przechodzi na
emeryturę natychmiast po nabyciu prawa do świadczenia
oraz jak liczna jest populacja odkładająca tę decyzję, a także
na jak długo.
● ZUS przeanalizował populację osób, którym w grudniu 2015
r. wypłacił emeryturę z systemu zdefiniowanej składki. W
badaniu uwzględniliśmy wyłącznie nowych emerytów, tzn.
osoby, którym przyznaliśmy prawo do świadczenia w 2015
r. Sprawdziliśmy, w jakim wieku były te osoby w momencie
przyznania świadczenia. Uwzględniliśmy liczbę pełnych
miesięcy od osiągnięcia wieku emerytalnego do dnia przyznania prawa do emerytury.
● Ustaliliśmy, że w 2015 r. 82,9 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego, 11,4
proc. w ciągu roku (1–11 miesięcy), zaś 5,7 proc. opóźniło
przejście na emeryturę o rok lub dłużej od nabycia uprawnień. Rozkład w podziale na płeć: mężczyźni 87,1; 12,6;
0,3 proc., kobiety 81,2; 10,9; 7,9 proc.
● Aż 3 proc. kobiet opóźniło przejście na emeryturę o co najmniej 4 lata. Wiek emerytalny kobiet jest jednak – i był
również wtedy – znacznie niższy od wieku emerytalnego
mężczyzn. Pamiętajmy także, że w 2015 roku obowiązywał
wciąż podniesiony wiek emerytalny. Zdecydowana większość Polaków przechodziła zatem na emeryturę natychmiast po nabyciu uprawnień.
● W kolejnych latach ZUS powtórzył badanie. W 2016 roku
80,9 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast po nabyciu uprawnień, 12,6 proc. w ciągu roku, zaś 6,5 proc. po
co najmniej roku od tego zdarzenia. Rozkład w podziale na
płeć: mężczyźni 84,4; 12,6; 2,8 proc., kobiety 79,4; 12,7;
7,9 proc.
● W 2017 r. pogłębił się efekt natychmiastowego przechodzenia na emeryturę. Aż 88,3 proc. osób przeszło wtedy na
emeryturę natychmiast, 7,7 proc. w ciągu roku, zaś 4,0 proc.
co najmniej rok po nabyciu uprawnień. Rozkład w podziale
na płeć: mężczyźni 91,1; 6,7; 1,6 proc., kobiety 87,0; 8,2; 4,8
proc. Obniżenie wieku emerytalnego miało wpływ na decyzje emerytalne Polaków, choć nie tak istotny.
● Jednak od 2018 roku zaobserwowaliśmy wyraźną poprawę
w tym zakresie. Okazało się, że jedynie 57,0 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego, 36,3 proc. w ciągu roku (1–11 miesięcy), zaś 6,7
proc. opóźniło przejście na emeryturę o rok lub dłużej od
nabycia uprawnień. Rozkład w podziale na płeć: mężczyźni
63,8; 32,2; 4,0 proc., kobiety 53,5; 38,5; 8,1 proc.
● W 2019 roku te znakomite wyniki zostały powtórzone. 60,4
proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast, 24,9 proc. w
ciągu roku, zaś 14,7 proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień. Rozkład w podziale na płeć: mężczyźni 68,0; 22,3; 9,7
proc., kobiety 56,1; 26,4; 17,5 proc.
● Rok 2020 r. był kontynuacją dobrych trendów. 62,4 proc.
osób przeszło na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym, 24,7 proc. w ciągu roku od jego osiągnięcia, zaś 12,9
proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień. Rozkład w podziale na płeć: mężczyźni 70,8; 21,5; 7,7 proc., kobiety 57,1;
26,7; 16,2 proc.
Przeciętna miesięczna wypłata emerytur (łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi oraz kwotą okresowej emerytury kapitałowej)wypłaconych przez ZUS w grudniu danego roku
według płci
Ogółem w zł	

Mężczyźni

2020 2 505,12	

3 130,10

2019 2 373,84	

2 963,75

2018 2 270,71	

2 836,89

2017 2 207,92	

2 746,18

2016 2 141,22	

2 646,99

2015 2 116,45	

2 601,04

Wszystkie sklepy będą otwarte

Galeria Jurajska przygotowuje się
do końca lockdownu
W najbliższy wtorek, 4 maja, zakończy się czwarty lockdown centrów handlowych, zapowiedział
rząd. Także zamknięte w ostatnim
miesiącu sklepy Galerii Jurajskiej
będą znów otwarte. W centrum
handlowym rozpoczęły się właśnie przygotowania do „restartu”
handlu.
6 dni mieli handlowcy na przygotowanie swoich sklepów do handlu.
Zgodnie z decyzją rządzących, działalność już 4 maja wznowić będą
mogły m.in. sklepy odzieżowe i
obuwnicze, meblarskie i z wyposażeniem wnętrz, ofertą sportową,
a także z ofertą dla dzieci. Działać
będą także jubilerzy i sklepy z elektroniką. W samej Galerii Jurajskiej
ponownie otwarte zostanie łącznie
ok. 150 lokali i wysp handlowych,
które dołączą do działających przez
ostatni czas sklepów m.in. spożywczych czy drogerii.
Jak zapowiedział premier, 29 maja,
po wielu miesiącach ograniczeń, ponownie będą mogły także w pełni
działać restauracje i kawiarnie, ale
z 50% obłożeniem miejsc (obecnie
mogą prowadzić tylko sprzedaż na
wynos). Na tej samej zasadzie otwarte
zostaną także kina i fitness cluby. W
przypadku Galerii Jurajskiej oznacza

to ponowne otwarcie kina Cinema
City oraz fitness clubu Calypso.
- Od wtorku Galeria Jurajska wraca
z kompletną ofertą handlową oraz
usługową. Na ten moment czekaliśmy. Dziś w końcu rynek dostał zielone światło do otwarcia. To dobra
wiadomość, zważywszy chociażby
na fakt, że lockdown w marcu i
kwietniu przerwał dobrze zapowiadający się sezon wiosenny. Teraz do
tego sezonu wracamy - mówi Anna
Borecka-Suda, zastępca dyrektora
Galerii Jurajskiej.
W sklepach już ruszyły przygotowania. - Z uwagi na weekend majowy
najemcy mają niewiele czasu na to,
aby się zatowarować. Zapewne do
części sklepów towar dojedzie dopiero po majówce, rozruch handlu
potrwa więc dzień lub dwa. Marki
nie tracą jednak czasu. Z informacji,
jakie do nas spływają od ogłoszenia
decyzji rządu, wnioskuję, że część
sklepów już 28 kwietnia rozpoczęła
prace przygotowawcze w lokalach. Liczymy więc na to, że 4 maja
otworzą się wszyscy nasi najemcy,
którzy zgodnie z decyzją władz będą
mogli działać - mówi Borecka-Suda.
Sama galeria też się przygotowuje,
chociaż w tym przypadku pracy jest
nieco mniej. - Jako nieruchomość
przez ponad miesiąc lockdownu, w

najwyższym reżimie sanitarnym,
pozostawaliśmy w pełni otwarci, zapewniając dostęp do działających
sklepów ulokowanych w różnych częściach obiektu. Czynne było ok. 25
proc. sklepów. Pasaż handlowy jest
więc w pełni przygotowany na wizyty
większej liczby odwiedzającym. Tym
bardziej, że za nami doświadczenia
także poprzednich miesięcy, które zaowocowało gotowymi procedurami
restartu handlu - mówi.
Jak ocenia Borecka-Suda, centra
handlowe liczą, że poluzowanie obostrzeń przyniesie odbicie w handlu. Ostatni miesiąc był trudny dla całego
rynku. Wraz z decyzją rządu wraca
natomiast pewien optymizm. Przed
nami sezon wiosenny, a także sezon
związany z wakacjami, a także mid-season sale. Jeśli w parze z luzowaniem
obostrzeń w handlu, pójdzie za chwilę
także znoszenie obostrzeń w życiu
codziennym, a zwłaszcza w turystyce,
możemy się spodziewać stosunkowo
szybkiego odrobienia obrotu i wskaźnika odwiedzin. Podobnie jak to miało
miejsce równo rok temu - mówi.
Tradycyjnie już rozruch handlu
odbywa się z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego. - Czekamy
jeszcze na szczegóły, które sprecyzuje rozporządzenie - dodaje Borecka-Suda.

Watykan informuje

Jasna Góra poprowadzi modlitwę
o ustanie pandemii
3 maja na Jasnej Górze odbędzie
się modlitwa za wszystkich zakażonych koronawirusem i chorych
na Covid-19. Częstochowski klasztor jest na liście 30 sanktuariów
na świecie, które z inicjatywy papieża Franciszka poprowadzą w
kolejnych dniach modlitwy o
ustanie pandemii.
Listę tych sanktuariów ogłosiła we
wtorek Papieska Rada ds. Nowej
Ewangelizacji podkreślając, że ten
modlitewny „maraton” jest „gorącym pragnieniem” papieża. Franciszek chce, aby uczestniczyły w nim
wszystkie sanktuaria na świecie.
Niektórym z nich, także temu w Częstochowie, powierzono zadanie poprowadzenia modlitwy.
Miesiąc modlitw o zakończenie pandemii papież zainauguruje w sobotę

1 maja wieczorem w bazylice Świętego Piotra i zakończy 31 maja w
Ogrodach Watykańskich.
W inicjatywie tej wezmą też udział w
kolejnych dniach między innymi sanktuaria w Wielkiej Brytanii, Izraelu,
we Włoszech, Korei Południowej,
Brazylii, Meksyku, na Filipinach, w
Argentynie, Irlandii, Belgii, Portugalii,
na Malcie, w Indiach, Algierii, Turcji,
Australii i Japonii.
Wśród maryjnych sanktuariów
świata włączających się w modlitewny maraton o ustanie pandemii
nie mogło zabraknąć duchowej stolicy Polski - Jasnej Góry. - Już 2 maja
podczas Apelu Jasnogórskiego ks.
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
zapali specjalną świecę jako symbol
włączenia się Jasnej Góry, a przez to
całej Polski, w światowy maraton modlitewny o ustanie pandemii - infor-

muje o. Michał Legan.
Świeca na Jasnej Górze płonąć
będzie całą dobę. Najważniejszy
moment w ramach modlitewnego
maratonu to 3 maja, godz. 18.00.
Jednak modlitwa o ustanie pandemii
będzie trwała cały dzień 3 maja.
- O godz. 18.00 w kaplicy Cudownego
Obrazu odbędzie się specjalny Różaniec w tej intencji. Papieska Rada
ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
przygotowuje rytuał tej modlitwy.
Do tego nabożeństwa sanktuarium
na Jasnej Górze dołączy Mszę św. o
godz. 18.30, która zawsze celebrowana jest w intencjach Ojca Świętego
- zaznacza rzecznik jasnogórskiego
sanktuarium.
Modlitwa z każdego z miejsc na
świecie będzie transmitowana przez
watykańskie
media
codziennie
o godz. 18.00 w Polsce.
Q Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Bezpłatne badania

Sprawdź, czy nie
masz śmiertelnego
wirusa
W całym województwie śląskim trwa akcja bezpłatnych
badań w kierunku wykrywania wirusa HCV. Mogą w niej
wziąć udział również mieszkańcy Częstochowy.

Wkrótce w poradniach i domu pacjenta

Rusza rehabilitacja postcovidowa
w uzdrowiskach i zakładach rehabilitacji
Już ponad 100 placówek medycznych przystąpiło do programu
rehabilitacji postcovidowej w
formie stacjonarnej i prowadzonej w uzdrowiskach. Specjaliści
będą pomagać pacjentom w odzyskaniu pełni sił po przebytej
chorobie COVID-19. Wkrótce program rehabilitacji postcovidowej
zostanie rozszerzony o wizyty i
zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone w domu i w gabinecie
fizjoterapeutycznym.
Z programu rehabilitacji postcovidowej przygotowanej przez resort zdrowia i Narodowy Fundusz
Zdrowia, mogą skorzystać osoby,
które przechorowały COVID-19.
Rehabilitacja postcovidowa, w zależności od stanu pacjenta, będzie prowadzona w domu, ambulatoryjnie,
a także w oddziałach rehabilitacji,
zakładach rehabilitacji leczniczej i
uzdrowiskach. - Przygotowaliśmy
pakiet odbudowy zdrowia Polaków
po pandemii składający się z pięciu
elementów. Jednym z nich jest rehabilitacja postcovidowa - podkreślał Adam Niedzielski, minister
zdrowia. - Takie rozwiązanie będzie
powszechnie dostępne, nie tylko w
uzdrowiskach, ale także w warunkach domowych.

Filip Nowak, p.o. prezesa NFZ podkreślił, że pacjenci z COVID-19, by
odzyskać pełną sprawność, często
potrzebują odpowiedniej rehabilitacji. - Rehabilitacja postcovidowa
będzie finansowana przez NFZ. W jej
ramach pacjenci będą mieć zapewnione także wsparcie psychologiczne
- dodał Filip Nowak.
Prezes NFZ poinformował, że do
rehabilitacji prowadzonej w trybie
stacjonarnym i w leczeniu uzdrowiskowym zgłosiło się ponad 100 placówek medycznych.
Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej w zakresie
stacjonarnym i uzdrowiskowym
obejmuje m.in.:
● kinezyterapię ze szczególnym
uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego,
ćwiczeń
oddechowych, ćwiczeń ogólnousprawniających,
● inhalacje
● hydroterapię,
fizykoterapię
–
według
indywidualnych
wskazań;
● balneoterapię – według indywidualnych wskazań
● masaż – według indywidualnych
wskazań;
● edukację zdrowotną i promocję
zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhala-

torów, eliminację nałogów i innych
czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę
stylu życia;
● wspomaganie rehabilitacyjne
schorzeń współistniejących.
NFZ uruchomi także rehabilitację
postcovidową prowadzoną ambulatoryjnie, czyli w gabinetach fizjoterapii zajmujących się rehabilitacją
leczniczą, oraz w domu pacjenta.Rehabilitacja ambulatoryjna lub domowa będzie trwać maksymalnie 6
tygodni – powiedział Filip Nowak,
p.o. prezes NFZ. – Pacjent do rehabilitacji postcovidowej może być
skierowany do 6 miesięcy od zakończenia choroby COVID-19.
Na rehabilitację postcovidową prowadzoną w formie stacjonarnej, w
uzdrowiskach, gabinecie lub w domu
konieczne będzie skierowanie wystawione m.in. przez lekarza POZ po
zakończeniu leczenia związanego z
chorobą COVID-19.
Specjaliści szacują, że wielu pacjentów ma powikłania po chorobie
wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem,
zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe,
zaburzenia lękowe i depresyjne.

Fundusze służące niepełnosprawnym
zostały podzielone
Ponad 5,7 mln złotych otrzyma
Częstochowa od PFRON na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną
niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.
Projekt uchwały opracowano na
bazie pisemnej informacji Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) z lutego 2021 r. o podziale
środków przewidzianych w planie finansowym na ten rok.
W bieżącym roku Zarząd PFRON
na realizację zadań Miasta Częstochowy na rzecz osób z niepełnosprawnościami
przeznaczył
– zgodnie z określonym w rządowym
zarządzeniu algorytmem – ponad 5
mln 700 tys. zł.
Podział
środków
PFRON

uwzględnia zgłoszone wcześniej potrzeby (tj. wnioski o dofinansowanie
oczekujące na rozpatrzenie) – osób z
niepełnosprawnościami, organizacji
i stowarzyszeń działających na ich
rzecz oraz pracodawców. Zaproponowany podział został pozytywnie
zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
W ramach tej ogólnej kwoty – 5
mln 700 tys. zł – gros środków
przeznaczono na rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży, dorosłych).
To niemal 5,5 mln zł. Z tej sumy 2
mln zł pójdzie na dofinansowanie
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, a ponad 1 mln zł – na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
ortopedyczny i środki pomocnicze.
Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii

zajęciowej wydzielono ponad 1 mln
300 tys. zł. Kwotę 950 tys. zł ma być
wydatkowana na likwidację barier
architektonicznych, technicznych i
innych – w związku z indywidualnymi
potrzebami osób z niepełnosprawnościami.
Na zadania z zakresu zatrudniania
i rehabilitacji zawodowej przeznaczono 250 tys. zł. Największa część
tej kwoty – 178 tys. zł. – pójdzie na
zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób z niepełnosprawnością. Wydatki na instrumenty
bądź usługi rynku pracy na rzecz
osób poszukujących pracy bądź już
zatrudnionych będą wsparte kwotą
ponad 22 tys. zł. Z kolei kwotą
50 tys. zł wsparte zostanie podejmowanie przez osoby z niepełnosprawnościami działalności gospodarczej,
rolniczej czy wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej.

Q Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

HCV to śmiertelny wirus, który prowadzi do zapalenia wątroby (WZW typu C). Nieleczone może powodować marskość
wątroby, a nawet do rozwoju nowotworu wątroby. Na Śląsku w
2019 roku tę chorobę wykryto u 359 osób. Jedynym sposobem
zapobiegania skutkom zakażenia jest jego wczesne wykrycie.
Aby to umożliwić laboratoria ALAB rozpoczęły akcję bezpłatnych badań krwi w kierunku HCV. Akcja prowadzona jest do
końca roku 2021.
O Kto powinien się zbadać?

Każdy! Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C)
wywołuje wirus HCV, który przez lata nie daje charakterystycznych objawów choroby. Możemy odczuwać przewlekłe zmęczenie, senność, bóle stawów, nasilające się symptomy depresji
czy objawy grypopodobne, których nie identyfikujemy z ciężką
chorobą. Do zakażenia HCV dochodzi w wyniku przerwania ciągłości skóry (np. skaleczenia), kiedy do organizmu osoby zdrowej
dostanie się niewielka ilość krwi zakażonej, nawet niewidoczna
gołym okiem. Wystarczy uświadomić sobie, że do takich sytuacji
dochodzi podczas wizyty u kosmetyczki, w salonie manicure,
w gabinecie stomatologicznym czy u fryzjera. Eksperci podkreślają, że każdy z nas był w sytuacji, w której mogło dojść do
zakażenia. Szacuje się, że w Polsce dotyczy ono szczególnie mężczyzn pomiędzy 30 a 60 r.ż. oraz kobiet pomiędzy 45 a 80 r. ż3.
Dodatkowo, w grupie ryzyka znajdują się osoby, które mają podwyższoną aktywność ALT (czynnik ten wskazuje na uszkodzenie
wątroby), były hospitalizowane przynajmniej 3 razy w życiu,
miały przetaczaną krew lub jej preparaty przed rokiem 1992,
dzieci matek zakażonych HCV oraz osoby zażywające narkotyki
dożylnie, nawet incydentalnie.
O HCV - przede wszystkim świadomość

W Polsce ok. 150 tys. osób jest zakażonych HCV, z czego aż
86% nie jest tego świadoma. Od 2015 roku dostępne są refundowane w ramach NFZ terapie bezinterferonowe, dzięki którym
choroba, uważana kiedyś za śmiertelną, stała się w pełni wyleczalna.
O Bezpłatne badanie na Śląsku

Aby móc się wyleczyć najpierw trzeba wiedzieć, że jest się zakażonym HCV! Można to sprawdzić wykonując pierwszy krok,
czyli badanie anty-HCV. Polega ono na pobraniu krwi, dzięki któremu zostanie określone, czy organizm miał kontakt z wirusem.
Nie jest wymagane skierowanie ani bycie na czczo. Wystarczy
zgłosić się do jednego z punktów pobrań ALAB Laboratoria.
W przypadku pozytywnego wyniku pacjent uzyska informacje
na temat dalszych kroków pod adresem: hcv@alab.com.pl oraz
dzwoniąc na numer infolinii 669 050 5216. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Podwale Siedem” udzielą wszelkich dodatkowych
informacji na temat diagnostyki i leczenia zakażenia wirusem
HCV. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od
16.00 do 20.00.
HCV odpowiada za ok. 40 proc. wszystkich przypadków raka
wątroby na świecie, a w Europie za ich zdecydowaną większość.
Na ten moment nie ma szczepionki, wiec najskuteczniejszym
sposobem walki z nowymi zakażeniami jest diagnostyka, umożliwiająca wykrycie osób zakażonych, które po wyleczeniu przestają być źródłem zakażenia dla innych osób. Ważne jest też
upowszechnianie wiedzy o drogach zakażenia wirusem i sposobach ich unikania.
O Zrób bezpłatne badanie w swojej okolicy

Sprawdź, gdzie jest najbliższy punkt pobrań za pomocą wyszukiwarki na stronie alablaboratoria.pl
Punkty Pobrań -> Wyszukaj Placówkę -> Województwo
/Miasto -> Szukaj.
Częstochowskie placówki znajdują się przy
ul. Racławickiej 22 i Brzozowej 7 lok.2.
W całym województwie bezpłatne badanie można wykonać
też w: Bielsku-Białej, Czeladzi, Gliwicach, Gorzycach, Katowicach, Myszkowie, Poraju, Raciborzu, Rybniku, Siemianowicach
Śląskich, Sławkowie, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach.
Szczegółowe informacje dotyczące akcji profilaktycznej wraz
z zaktualizowanym wykazem wszystkich placówek na terenie
Polski, w których można skorzystać z bezpłatnego badania anty-HCV, znajdują się na stronie www.alablaboratoria.pl.

Do Polski

W maju dotrze 10 mln
dawek szczepionki
- W maju mamy otrzymać 10 mln
dawek szczepionki. Tylko uzyskując populacyjną odporność, będziemy mogli zapomnieć o koronawirusie - mówił premier Mateusz Morawiecki, który zachęcał też
do jak najszybszego szczepienia
się.
Szef rządu podkreślił, że kalendarz
luzowania obostrzeń jest związany z
kalendarzem szczepień. - Powrót do
normalności w zasadniczym stopniu zależy dzisiaj od tempa szczepień. To również fakt, że mamy w maju otrzymać
10 mln dawek szczepionki, łącznie,
powoduje, że mogliśmy zaproponować
właśnie taką, a nie inną sekwencję luzowania w poszczególnych sektorach
gospodarki – mówił. - Tylko uzyskując
populacyjną odporność przeciwko
COVID-19, tylko szczepiąc się powszechnie, będziemy mogli całkowicie
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zapomnieć o koronawirusie - dodał.
Premier podkreślał, że przykłady z
Wielkiej Brytanii i USA pokazują, że
szczepienia populacyjne przynoszą
sukcesy. Jednocześnie zaznaczył, że
wciąż obowiązują zasady utrzymania
dystansu społecznego, noszenie maseczek i zalecenie dezynfekowania
rąk. Zachęcał również do wietrzenia
pomieszczeń. - Cieszę się też, że sam
mogłem skorzystać według harmonogramu wieku przygotowanego przez
zespół ds. narodowego programu
szczepień, ze szczepionki AstraZeneca. Uważam, że warto się szczepić,
naprawdę, jak tylko ktoś już może, to
jak najszybciej - mówił Morawiecki. Liczę, że odpowiedzialność połączona
z narodowym programem szczepień
doprowadzi do tego, że za 2 tygodnie
i potem 4 tygodnie będziemy mieli kolejne dobre wiadomości - dodał.

Szef BioNTech

Europa powinna osiągnąć
odporność stadną do sierpnia
- Założyciel i szef firmy BioNTech Ugur
Sahin powiedział, że Europa powinna
osiągnąć odporność stadną na koronawirusa do lipca, a najpóźniej sierpnia.
Dodał, że jego firma nie zrezygnuje z
praw intelektualnych do szczepionki,
ale udostępni na nią licencje.
Associated Press przypomina, że pozostaje niejasne, jaki odsetek populacji musi
zostać zaszczepiony, aby uzyskała ona zbiorową odporność na koronawirusa, ale eksperci sądzą, że podanie szczepionek ponad
70 procentom mieszkańców powinno poważnie ograniczyć rozprzestrzenianie się
wirusa na danym terytorium.
Sahin powiedział również dziennikarzom,
że badania wykazały, iż skuteczność szczepionki produkowanej przez jego firmę i
koncern Pfizer spada z 95 proc. do 91 proc.
po sześciu miesiącach od jej podania. - W
związku z tym potrzebny będzie trzeci zastrzyk, aby podnieść odporność do blisko
100 proc. - dodał.
Szef BioNTech ocenił też, że sugerowane
zawieszenie praw intelektualnych firm do

Już jedna dawka
zmniejsza ryzyko przeniesienia
COVID-19 o połowę
- Jedna dawka szczepionki przeciwko COVID-19 może zmniejszyć ryzyko przenoszenie zakażeń w gospodarstwach domowych
nawet o połowę - wskazują nowe badania
przeprowadzone przez Public Health England (PHE).
W porównaniu z niezaszczepionymi, osoby,
które zakaziły się 3 tygodnie po otrzymaniu
jednej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech
lub AstraZeneca od 38 do 49 proc. rzadziej
przenosiły wirusa na osoby, z którymi miały
kontakt w gospodarstwie domowym. Poziom
ochrony był podobny niezależnie od wieku
badanych osób i ich kontaktów.
Ochrona przed zakażeniem innych osób
jest uzupełnieniem zmniejszonego ryzyka
rozwoju objawowego zakażenia u osoby zaszczepionej, które wynosi około 60 do 65
proc. w 4 tygodnie po podaniu jednej dawki
którejkolwiek ze szczepionek.
Gospodarstwa domowe to miejsca, w których łatwo dochodzi do zakażenia, a dotyczące ich badania dostarczają wczesnych
dowodów na temat wpływu szczepionek na
zapobieganie dalszemu przenoszeniu choroby. Podobnych wyników można się spodziewać w innych miejscach o podobnym
ryzyku transmisji, takich jak wspólne pomieszczenia mieszkalne i … więzienia.
Badanie objęło ponad 57 000 kontaktów
z 24 000 gospodarstw domowych, w których potwierdzono laboratoryjnie przypadek
szczepienia, w porównaniu z prawie 1 milionem kontaktów z niezaszczepionymi przypadkami. - To wspaniała wiadomość - wiemy
już, że szczepionki ratują życie, a niniejsze
badanie stanowi najbardziej wszechstronne
dane z rzeczywistego świata, które pokazują,
że ograniczają one również przenoszenie tego
śmiertelnego wirusa - powiedział brytyjski
sekretarz ds. zdrowia i opieki społecznej,

Matt Hancock. - To dodatkowo potwierdza,
że szczepionki są najlepszym sposobem na
wyjście z tej pandemii, ponieważ chronią cię
i mogą zapobiec nieświadomemu zakażeniu
kogoś w twoim gospodarstwie domowym wskazała dr Mary Ramsay, kierownik działu
szczepień w PHE. - Szczepionki są niezbędne,
aby pomóc nam wrócić do normalnego trybu
życia. Szczepionki nie tylko zmniejszają nasilenie choroby i zapobiegają setkom zgonów
każdego dnia, ale teraz widzimy, że mają
również dodatkowy wpływ na zmniejszenie
ryzyka przeniesienia COVID-19 na innych.
Zachęcam każdą osobę, której zostanie zaproponowana szczepionka, aby przyjęła ją
tak szybko, jak to możliwe - dodała.
Dr Ramsay zastrzegła, że chociaż te odkrycia są bardzo zachęcające, nawet zaszczepione osoby nadal powinny zachowywać
się tak, jakby były zakażone wirusem, przestrzegać zasad higieny i wytycznych dotyczących dystansu społecznego.
Poprzednie badania PHE wykazały, że zarówno szczepionki Pfizer-BioNTech,
jak i AstraZeneca są bardzo
skuteczne w ograniczaniu
zakażeń
COVID-19
wśród osób starszych,
a do końca marca
udało się zapobiec
10 400 zgonom
osób powyżej 60
lat.
PHE prowadzi
również
oddzielne badania
nad
wpływem
szczepień
na
transmisję w szerszej populacji.

opracowanych przez nie szczepionek, by
przyspieszyć ich produkcję, „nie jest dobrym
rozwiązaniem”.
Pfizer i BioNTech rozważają podjęcie
współpracy z wybranymi partnerami
i udostępnienie „kompetentnym producentom” licencji na produkcję szczepionki,
aby istniały gwarancje, że nie powstaną warianty tego preparatu o obniżonej jakości.
Wcześniej Sahin stwierdził, że choć badania nad pochodzącym z Indii B.1.617
wariantem koronawirusa nadal trwają, poprzednie testy skuteczności szczepionki
BioNTechu i Pfizera wobec innych wariantów pozwalają zakładać, że będzie ona
chronić przed indyjskim wariantem wirusa.
Jak dotąd obecność indyjskiego wariantu
wykryto w 17 krajach Europy.
Sahin opowiedział się za zniesieniem restrykcji sanitarnych dla osób zaszczepionych, ale dopiero po zaszczepieniu ponad
połowy ludności w danym kraju.
Wcześniejsze badania Pfizera wskazały,
że produkowany przez koncern preparat
zapewnia skuteczność także przeciwko wariantowi koronawirusa z RPA.

Zapowiedź

Od 15 maja zniesienie
obowiązku noszenia
maseczek na świeżym
powietrzu
- Od 15 maja będziemy proponowali zniesienie obowiązku noszenia
maseczek na świeżym powietrzu przy zachowaniu dystansu 1,5 metra - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Otwieramy też gastronomię zewnętrzną oraz teatry, kina na świeżym powietrzu z obłożeniem do 50 proc. - dodał.
- 15 maja to też jest bardzo ważna data, ponieważ od tego terminu będziemy proponowali rozwiązanie, że na zewnątrz maseczki nie będą musiały
być noszone, o ile oczywiście jest zapewniony dystans półtora metra, który
jest wymagany - oświadczył szef resortu zdrowia na konferencji prasowej.
Podkreślił, że „w każdej sytuacji, która oznacza niemożność zachowania
tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone, bo są podstawowym
zabezpieczeniem”. - Ponieważ dajemy możliwość funkcjonowania bez maseczek na zewnątrz, to otwieramy również gastronomię zewnętrzną; teatry,
kina na świeżym powietrzu z obłożeniem 50 proc. - powiedział Niedzielski.
Ponadto - mówił - imprezy okolicznościowe jak wesela czy komunie będą
mogły być organizowane w limicie do 25 osób. - Ale powtarzam, na
świeżym powietrzu, tak by zabezpieczyć, czy w miarę bezpiecznie
realizować te uroczystości - powiedział minister zdrowia.
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Projekt dla poszukujących pracy

Skorzystaj ze wsparcia:
od doradztwa
po płatne staże
Trwa nabór zgłoszeń do programu
aktywizacji zawodowej. Z różnych
form wsparcia - od doradztwa po
płatne staże - mogą skorzystać
mieszkańcy Częstochowy i regionu.
Liczba uczestników jest ograniczona.
Sytuacja na rynku pracy w związku z pandemią staje się coraz trudniejsza. Wiele
branż dotyka kryzys. Szansą dla tych,
którzy nie mogą znaleźć pracy, muszą się
przebranżowić lub podnieść kwalifikacje,
może być udział w programie profesjonalnej aktywizacji zawodowej, który właśnie wystartował na terenie subregionu
północnego województwa śląskiego.
Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od
zaraz!” skierowany jest do osób w wieku
30+, zamieszkujących w Częstochowie,
Blachowni, Koniecpolu, Dąbrowie Zielonej, Janowie, Kamienicy Polskiej, Kłomnicach, Konopiskach, Kruszynie, Lelowie,
Mstowie, Mykanowie, Olsztynie, Poczesnej, Przyrowie, Rędzinach, Starczy,
Kłobucku, Krzepicach, Lipiu, Miedźnie,
Opatowie, Pankach, Popowie, Przystajni,
Wręczycy Wielkiej, Myszkowie, Koziegłowach, Żarkach, Niegowej, Poraju (powiat
częstochowski, myszkowski i kłobucki).
Będzie można bezpłatnie skorzystać
z kompleksowego wsparcia – począwszy

od doradztwa zawodowego, poprzez darmowe szkolenia, coaching, pośrednictwo
pracy, po płatne staże. Ponadto zagwarantowano środki na stypendia szkoleniowe,
zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie
i catering dla biorących udział w szkoleniu.
Projekt adresowany jest do każdego, kto
chce zmienić swoją sytuację zawodową,
a jest bezrobotny, bierny zawodowo bądź
zatrudniony w oparciu o umowy krótkoterminowe, a jego miesięczne zarobki nie
przekraczają 120 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Wsparcie skierowane jest w szczególności do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – do
osób 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych czy
o niskich kwalifikacjach.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego
zainteresowani nie powinni zwlekać.
Chęć udziału można zgłaszać za pośrednictwem strony http://www.projekt.robelit.pl – tam też można znaleźć wszystkie
szczegóły.
Informacje o projekcie udzielane są
także pod nr tel. 609 880 955 bądź adresem mejlowym projekt@robelit.pl
Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij
od zaraz!” współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej.

ZUS

Po majówce kolejna
odsłona tarczy
antykryzysowej
Możliwość zwolnienia z opłacania
składek za marzec i kwiecień 2021
roku przedsiębiorców z kilkudziesięciu branż - zakłada najnowsza odsłona tarczy antykryzysowej. Wnioski będzie można składać od 4 maja.
ZUS wyjaśnia, że przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek za marzec
i kwiecień lub sam kwiecień. Wnioski
w tej sprawie będą mogli składać do
końca czerwca przez Platformę Usług
Elektronicznych ZUS. - Od wtorku (4
maja) przedsiębiorcy z określonych
branż będą mogli wystąpić o zwolnienie

z opłacania składek za marzec i kwiecień
2021 r. Pojawi się też możliwość nawet
pięciokrotnego otrzymania świadczenia
postojowego dla przedsiębiorców ze
wskazanych branż. Szacujemy zgodnie
z najnowszą odsłoną tarczy, że ze zwolnienia z opłacania składek będzie mogło
skorzystać ponad 400 tys. firm. Daje to
kwotę wsparcia na około 2,5 mld złotych
- wskazuje prezes ZUS prof. Gertruda
Uścińska.
Z tzw. Tarczy 9.0 będą mogli skorzystać
m.in. przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce
COVID-19. To 46 branż, które już wcze-

O szukaniu pracy
w czasie pandemii
Osoby poszukujące pracy będą
mogły wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu online, na które
w czerwcu zaprasza Fundacja
Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium. Rekrutacja osób zainteresowanych potrwa do 31 maja.
Projekt ,,Career Boost” ma w swoim
założeniu pomóc tym, którzy stracili
zatrudnienie przez sytuację wywołaną pandemią bądź zmuszeni są
zmienić pracę, a także studentom
i osobom szukającym swojej pierwszej pracy w trudnych czasach
pandemii. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się specjaliści i trenerzy – opowiedzą m.in. jak stworzyć
odpowiednie CV, jak przygotować się
do rozmowy kwalifikacyjnej czy co
należy wiedzieć o prawie pracy z perspektywy pracownika.
Organizatorzy oferują dwa terminy webinarium do wyboru (2 razy
po 4 godziny) – 7 i 8 czerwca oraz 9

śniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych
rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe,
budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.
O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021
r. prowadzili przeważającą działalność
oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.
Według rozporządzenia umorzenie
składek i ponowne postojowe z ZUS
przysługuje firmom, które zanotowały
spadek przychodu o co najmniej 40 proc.
Ten warunek weryfikuje się, porównując
przychód w jednym z dwóch miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku do
przychodu z miesiąca poprzedniego albo
z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r.
Nowością - jak zaznacza ZUS - jest tu
więc możliwość porównania przychodu
do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli
okresu sprzed pandemii.
ZUS przypomina, że nowa odsłona
tarczy wprowadza także zmiany

i 10 czerwca. Webinaria odbędą się
w godzinach 9.00 – 13.00, w języku
polskim.
Z kolei 15 czerwca odbędą się symulowane rozmowy rekrutacyjne,
których uczestniczki i uczestnicy
będą mogli przećwiczyć swoje umiejętności oraz sprawdzić swoje CV
pod okiem ekspertów.
Dodatkowo będzie możliwość skorzystania z 3 bezpłatnych, indywidualnych spotkań z mentorem.
Rekrutacja do projektu potrwa do
31 maja. Do przesyłania zgłoszeń
służy formularz online pod adresem https://www.stellavirium.
org/aplikuj-do-cb/
Szczegółowe pytania można kierować do organizatorów telefonicznie pod nr 509 206 033 lub
mejlowo, pisząc na adres biuro@stellavirium.org
Projekt organizuje Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium wraz
z firmą UBS.

w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli
otrzymać świadczenie postojowe od
jednego maksymalnie do pięciu razy,
przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już
otrzymane na podstawie poprzednich
rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r.
i 26 lutego 2021 r.). Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3
miesięcy od miesiąca, w którym zostanie
zniesiony stan epidemii.
Od 4 maja przedsiębiorcy będą mogli
składać wnioski o zwolnienie ze
składek w ramach Tarczy 9.0. Nowe
przepisy wprowadzają też zmiany dotyczące świadczenia postojowego.
W związku z nowymi przepisami
5 maja częstochowski oddział ZUS
będzie prowadził dyżur telefoniczny.
Specjaliści będą dostępni w godzinach 11.30 - 13.30 pod numerem
727 690 746.
Zainteresowani dowiedzą się m.in. kto
i na jakich zasadach może skorzystać
ze wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.
Q Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Naruszył nietykalność
cielesną ratownika
medycznego
Policjanci z katowickiego oddziału prewencji, którzy wspomagali w służbie
swoich siemianowickich kolegów,
otrzymali zgłoszenie ze szpitala o agresywnym pacjencie. Błyskawicznie pojawili się na miejscu i zatrzymali obywatela Ukrainy. Mężczyzna uderzył pięścią
w twarz i kopnął ratownika medycznego, który udzielał mu pomocy.
Policjanci z katowickiego oddziału prewencji pełnili służbę w Siemianowicach.
Otrzymali pilne zgłoszenie ze szpitala miej-

skiego o awanturującym się mężczyźnie. Na
miejscu okazało się, że 24-letni obywatel
Ukrainy zaatakował udzielającego mu pomocy ratownika medycznego. Agresor uderzył go z pięści w twarz i kopnął. 24-latek w
kajdankach w towarzystwie mundurowych
opuścił szpital, skąd trafił prosto do policyjnego aresztu. Zatrzymany usłyszał zarzut
naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Grozi mu za to przestępstwo nawet 3 lata więzienia. Podejrzany
został objęty policyjnym dozorem.

Zatrzymana za oszustwa
podatkowe
Policjanci z jastrzębskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości
gospodarczej zatrzymali 45-letnią
mieszkankę Wrocławia, która odpowie
między innymi za posłużenie się fałszywymi fakturami oraz przestępstwa podatkowe. Mundurowi zabezpieczyli ponad 100 podrobionych faktur o wartości ponad 830 tysięcy złotych. Oskarżonej grozi za to kara do 8 lat więzienia.
W okresie od stycznia 2015 roku do lipca
2018 roku 45-letnia kobieta prowadziła na
terenie Wrocławia kancelarię prawną. Jak
wynika z materiału dowodowego zebra-

nego w śledztwie, dopuściła się w tym czasie
przestępstw posługiwania się fałszywymi
fakturami do zaniżania podatków w ramach
swojej działalności. Mieszkanka Wrocławia
wystawiła 105 fikcyjnych faktur na usługi,
które nigdy nie zostały wykonane. Wartość
wystawionych dokumentów opiewała na
kwotę ponad 830 tysięcy złotych, czym zaniżono podatek VAT oraz podatek dochodowy na ponad 280 tysięcy złotych.
Prokurator Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
zastosował wobec 45-latki poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych oraz
dozór policji.

Fałszywa urzędniczka
zatrzymana dzięki
czujności seniora
Policjanci z gliwickiego komisariatu zatrzymali mieszkankę Zabrza, która podszywając się pod pracowników administracji lub instytucji zaufania publicznego, okradała seniorów. 35-latka wpadła dzięki reakcji mężczyzny, który zamknął ją w swoim mieszkaniu, gdy zorientował się, że miał paść ofiarą oszustwa. Kobiecie grozi 5 lat więzienia.
Kobieta dostała się do mieszkania mężczyzny pod pretekstem kontroli stanu licznika wody. Kiedy senior zorientował się, że
chciała wyjść z mieszkania z jego portfelem
z pieniędzmi oraz dokumentami, zamknął
drzwi na klucz i wezwał policję.
Mundurowi z V komisariatu przejęli zatrzymaną. Mając 48 godzin i podejrzewając,
że kobieta ma na koncie więcej tego typu
przestępstw, rozpoczęli wyścig z czasem, by
zebrać jak najwięcej dowodów. Kradzieże
mieszkaniowe na szkodę samotnie mieszkających staruszków zawsze należą do
trudnych, gdyż seniorzy, często schorowani,
niedowidzący i z ograniczeniami w zapamiętywaniu twarzy, mają kłopoty z opisaniem
złoczyńców.
Kryminalni zebrali jednak mocne dowody

na popełnienie przez zabrzankę jeszcze
trzech innych kradzieży. Nie oznacza to
jednak końca listy zarzutów – detektywi
wciąż analizują inne zgłoszenia.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzana, od lutego do kwietnia br., w dzielnicach Sośnica i Ligota Zabrska, okradła
trzy kobiety, zaś w ostatnim przypadku
okradziony mężczyzna zorientował się, że
„urzędniczka” zabrała mu portfel.
Sposób działania zabrzanki był zawsze podobny. Dzwoniła do drzwi seniorów i, podszywając się pod pracowników administracji
lub instytucji zaufania publicznego, dokonywała czynności urzędowych, podczas
których nakazywała okazanie dokumentów
oraz gotówki, po czym odwracała uwagę
starszych ludzi i okradała ich. Jedną z ofiar
35-latki była starsza kobieta, której ukradła
22 tys. zł, pozbawiając jej oszczędności życia
i środków na kolejne tygodnie.
Gliwicka policja i prokuratura zwróciły się
do Sądu Rejonowego w Gliwicach z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. Sąd zastosował dozór policyjny
i poręczenie majątkowe w wysokości 5 tys.
zł. Sprawa należy do rozwojowych. W przypadku uznania winy kobiecie grozi kara do
5 lat więzienia.
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Miał prawie
100 tabletek MDMA
Sosnowieccy wywiadowcy zatrzymali
38-latka, który w chwili legitymowania
miał przy sobie amfetaminę oraz 98 tabletek MDMA. Nigdy w przeszłości nie
był karany. Obecnie może mu grozić 10
lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator.
Sosnowieccy wywiadowcy pełnili służbę
w patrolu pieszym. Na ulicy Naftowej, zaobserwowali dwóch mężczyzn, którzy
zaglądali do zaparkowanego samochodu.
Podejrzewając, że mogą właśnie dokonywać
włamania, policjanci postanowili ich wylegitymować. Okazało się, że auto należy do

jednego z nich, ale w trakcie czynności legitymowania jeden z mężczyzn zachowywał się
bardzo nerwowo, dodatkowo próbując coś
ukryć w kieszeni swojej bluzy. Wywiadowcy
zauważyli jego nietypowe zachowanie i postanowili to sprawdzić, żeby przekonać się,
czy legitymowany nie ma przy sobie jakiś
niebezpiecznych przedmiotów. Już chwilę
później okazało się, że ukrywane przez
niego zawiniątko zawiera amfetaminę i tabletki MDMA. 38-latek został zatrzymany.
O jego dalszym losie zadecyduje prokurator.
Za posiadanie znacznych ilości narkotyków
może mu grozić 10 lat więzienia. Zatrzymany mieszkaniec Sosnowca nie był w przeszłości karany.

Omal nie stracił życia.
Poszło o psa

Policjanci z Komisariatu Policji w Boguszowicach zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 28-latka. Agresor zaatakował dwoma nożami
mieszkańca Rybnika, który wraz z grupą
osób spacerował przy wybiegu dla
psów wraz ze swoim pupilem. Na wniosek śledczych oraz prokuratora, decyzją
sądu, został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
Do zdarzenia doszło niedaleko wybiegu
dla psów przy ulicy Sztolniowej. Podczas
spaceru z psem grupa osób spotkała mężczyznę, który zaczepiał pupila należącego
do 28-latka. Kiedy zwrócono mu uwagę,
aby nie drażnił psa, mężczyzna odszedł.
Po pewnym czasie awanturnik wrócił na

miejsce i zaatakował 28-latka dwoma nożami, zadając ciosy w klatkę piersiową,
ramię oraz udo. Ponadto rybniczanin chciał
ugodzić nożem 30-latka, który stanął w
obronie znajomego. W toku czynności kryminalni z Boguszowic zatrzymali 46-latka,
który trafił do policyjnej celi.
W Prokuraturze Rejonowej w Rybniku
zatrzymanemu
przedstawiono
zarzut
usiłowania zabójstwa oraz usiłowania
uszkodzenia ciała mężczyzny. Na wniosek
śledczych rybnicki sąd zdecydował o jego
tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
W sprawie zatrzymano również 38-latkę
podejrzaną o utrudnianie czynności kryminalnym poprzez ukrycie noża, która również
usłyszała zarzut i została objęta policyjnym
dozorem.

Zaatakował ofiarę
w jej własnym domu
Na 3 miesiące do aresztu śledczego trafił 21-latek, który z rozbitą butelką i nożyczkami napadł na jastrzębianina w
jego własnym domu. Przestępca zażądał od niego pieniędzy, a potem okradł
i pobił poszkodowanego. Grozi mu 12
lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło na osiedlu Zofiówka
w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik wdarł się do
mieszkania i, trzymając w ręku rozbitą butelkę oraz nożyczki, groził jastrzębianinowi.
Agresor zadawał pokrzywdzonemu uderzenia rękoma i krzesłem oraz kopał go po

całym ciele. Doprowadzając w ten sposób
mężczyznę do stanu bezbronności, ukradł
1400 złotych oraz firmowe obuwie, po czym
zbiegł z miejsca zdarzenia.
Kryminalni natychmiast przystąpili do
działania i ustalili tożsamość sprawcy. Pomimo ukrywania się, 19 kwietnia został
zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
W trakcie wykonywanych czynności mężczyzna usłyszał także zarzut rozboju dokonanego w dniu 29 marca 2021 roku na tej
samej osobie. Wczoraj na wniosek prokuratora i śledczych sąd tymczasowo aresztował
napastnika. Grozi mu kara 12 lat pozbawienia wolności.
Q 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 Sprzedam fotel ginekologiczny

Tel. 609 990 750

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

Działka budowlana 922 m (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
2

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

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 nieuzywany lub z minimalnym przebiegiem ,
zapomniany zastaly w garazu
tel. 608 097 274

SPRZEDAM

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 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
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

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

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

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

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. 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 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 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

O Lodówka ardo – wys. 141 Cm, spraw-

DAM PRACĘ

na, cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

O Praca w Radomsku – Operator wózka

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

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 gospo-

O Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

O Programator do pralki typ 770 nowy

O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, po-

– 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

dejmie 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 54, bezdzietny, niezalezny
finasowo pozna panią. Pani może posiadać dzieci. Tel. 660 006 217

O Spokojny, bez nałogów, 59-letni, bez
zobowiązań, pozna bezdzietną kobietę, także starszą, do przyjaźni lub na
stałe, tel. 531 638 18
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Obwodnica Herb i Blachowni

Wykonawca
dokumentacji wybrany
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała
wykonawcę dokumentacji dla
obwodnicy Blachowni i Herb.
Najkorzystniejszą
ofertę
- o wartości 3 999 929,25 zł
- złożyło konsorcjum firm
TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider)
oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner).
Termin realizacji
Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 39 miesięcy, na

co składają się: 32 miesiące na
wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,
7 miesięcy przewidziane jest dla
realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej
na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych.
Podstawowym celem budowy
obwodnicy miejscowości Blachownia i Herby jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki
przejeżdża przez te miejscowości.
W przyszłości odcinek ten będzie

kluczowy z uwagi na połączenie
autostrady A1 z planowaną drogą
ekspresową S11. - Przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, bowiem w ostatnich lata
na tym odcinku dochodziło do
licznych zdarzeń drogowych oraz
odciąży istniejący układ komunikacyjny. Inwestycja poprawi również komfort i warunki przejazdu
dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze krajowej nr 46
od Lublińca do Częstochowy – zapewniają drogowcy. Długość obwodnicy wyniesie ok. 10,8 km.  

Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla tej inwestycji
przewidziano w latach 20202024.  Realizacja inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowana
jest natomiast w latach 20252028.   
Program budowy 100 obwodnic
Obwodnica powstanie w ramach
rządowego Programu budowy
100 obwodnic na lata 2020-2030.
W województwie śląskim powstanie pięć nowych obwodnic, co
przyniesie łącznie prawie 50 km
nowych dróg krajowych. Na liście
zadań z Programu budowy 100 obwodnic w województwie śląskim
wpisano budowy:

1. Obwodnicy Blachowni i Herb
w ciągu drogi krajowej nr 46
2. Obwodnicy Pradeł w ciągu
drogi krajowej nr 78
3. Obwodnicy Kroczyc w ciągu
drogi krajowej nr 78
4. Obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej
nr 78
5. Obwodnicy Nakła Śląskiego
oraz Świerklańca w ciągu drogi
krajowej nr 78
Poprawa bezpieczeństwa na
drogach, wyprowadzenie ruchu
z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa
przepustowości sieci drogowej - to
główne założenia programu.
■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 30 kwietnia 2021
VOLVO XC60
2.0 D, rok prod. 2000,
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

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

169.900 zł

53.900 zł

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

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

69.900 zł

69.900 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

ALFA ROMEO 159 1.9 D, rok prod. 2007, 
14.900 ZŁ
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł., 

62.700 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

139,900 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 C4 PICASSO 1.6 D, rok prod. 2008, 
13.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
CITROEN C5 2.7 D, rok prod. 2008, 
27.900 zł
CHEVROLET CRUZE 2.0 D, rok prod. 2010, 
20.400 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 FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT, 

28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 
16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,
serwisowany, rok prod. 2017, 
68.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 
12.200 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
RENAULT CLIO, 1.2 E, rok. prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
36.900 zł
RENAULT FLUENCE 1.6 E, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,  21.200 zł
RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003, 
6.700 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 
15.900 zł

RENAULT TALISMAN 1.5 D, rok prod. 2016, 
45.900 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
TOYOTA AURIS 1.6 E, rok prod. 2007 
18.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT, 

59.900 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,
28.900
TOYOTA YARIS 1.8 D, rok prod. 2008, kraj., I-wł., 
9.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 
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, 
69.900 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, 
59.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009, 
19.900zł
VW PASSAT CC 1.8 E, rok prod. 2009,
28.900 zł
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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Wielki Finał

Mistrzostwa Śląska Skra Częstochowa Raków Częstochowa
vs. Górnik Polkowice vs. Arka Gdynia
Młodzików
Skra Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z
Górnikiem Polkowice w sobotę 1 maja. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:00.

FOT. SPORTOWIEC CZĘSTOCHOWA

W miniony weekend 24-25 kwietnia w Jastrzębiu
Zdrój odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski
połączone z drużynowymi i indywidualnymi Mistrzostwami Śląska młodzików w tenisie stołowym. Rewelacyjnie spisały się zawodniczki klubu
Sportowiec Częstochowa.
Częstochowskie młodziczki pod wodzą trenera Dariusza Szlubowskiego zdobyły trzy medale Mistrzostw
oraz wygrywały niespodziewanie drużynowy turniej
eliminacyjny do Mistrzostw Polski, które odbędą się w
dniach 14-16 maja 2021 w Dębicy. - Julia Zyna wraz z
Ewą Bugałą najpierw wygrały w finale 3-2 z Ośrodkiem
Mistrzostwa Sportowego w Czechowicach Dziedzicach eliminacje do Mistrzostw Polski, a następnie w
finałach Mistrzostw Śląska dziewczęta z Czechowic
zrewanżowały się naszym zawodniczkom, pokonując
je 3-2. W grach indywidualnych Julia zdobyła srebrny
medal Mistrzostw, mając już wcześniej zapewniony
udział w finałach Mistrzostw Polski. W grze podwójne
Julia wraz za Marią Toborek z KS „Sokół” Orzesze bezproblemowo sięgnęły po złote medale, co jest dobrym
prognostykiem przed zbliżającymi się Mistrzostwami w
Dębicy – poinformował klub. Życzymy zawodniczkom
powodzenia na Mistrzostwach Polski!

PGE Ekstraliga

Włókniarz
Częstochowa vs.
Stal Gorzów
W najbliższą niedzielę 2 maja
Eltrox Włókniarz Częstochowa
zmierzy się na wyjeździe z Moje Bermudy Stal Gorzów. Początek spotkania o godz. 16:30.
Przypomnijmy, że drużyna Lwów
miała zainaugurować sezon w Lublinie 3 kwietnia, jednak spotkanie
1. rundy PGE Ekstraligi z Motorem nie doszło do skutku. Mecz
został przełożony ze względu
na pozytywny test na obecność
SARS-CoV-2. Biało-Zielona ekipa
zainaugurowała więc sezon 2021
u siebie. Niestety Lwy przegrały z
aktualnym mistrzem Polski - Fogo
Unią Leszno 41:49. Następnie w
pierwszym wyjazdowym meczu
podopieczni Piotra Świderskiego
przegrali z Motorem Lublin 49:41.
W ostatnim spotkaniu Eltrox
Włókniarz Częstochowa zdobył w
końcu pierwsze ligowe punkty w
tym sezonie. Zwyciężył z Marwis.
pl Zieloną Górą 49:41 na Arenie
zielona-energia.com.

W ostatnim meczu Skra Częstochowa zremisowała bezbramkowo z rezerwami Lecha Poznań,
przerywając passę porażek. - Patrząc na wyniki
pozostałych spotkań myślę, że remis cieszy choćby
z tego powodu, że przerwaliśmy tą serię meczów
bez żadnych punktów. Jako trener na pewno wymagam od zespołu lepszej gry i chłopaki też są tego
świadomi. Nie było to nasze wybitne spotkanie,
ostatnio z GKS-em zagraliśmy niezły mecz, a dziś to
nie był nasz dobry dzień. Musimy to głęboko przeanalizować i w sobotę na treningu głęboko o tym
porozmawiać. Przede wszystkim zabrakło nam dziś
strzelonego gola. Kilka sytuacji sobie stworzyliśmy
i zabrakło zimnej krwi. To był bardzo podobny mecz
choćby do tego z Garbarnią. Wtedy udało nam
się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, a
dziś nie – skomentował szkoleniowiec Skry. Częstochowska drużyna zajmuje obecnie 5. miejsce w
tabeli. Sytuacja nie jest więc najgorsza, jednak jak
twierdzi klub, chcąc wystąpić w czerwcowych barażach o Fortunę 1. Ligę zespół musi powrócić do
wygrywania z początku rundy wiosennej.

Skra Częstochowa – Lech II Poznań 0:0
Skra: Biegański, Brusiło, Sadowski, Holik,
Nocoń Ż, Noiszewski Ż (90’ Rogala), Napora, Milasius, Milasius, Wojtyra Ż, Warnecki
(61’ Klisiewicz)
Lech II: Bąkowski, Wojtkowiak, Pingot, Białczyk Ż, Kryg Ż, Karbownik (Ławrynowicz),
Borowski Ż (Kaczmarek), Krivets, Laskowski,
Smajdor (Malec), Szramowski

Czy Raków Częstochowa pokona Arkę Gdynia i zdobędzie Puchar Polski? Historyczny dla
Czerwono-Niebieskich mecz finałowy zostanie rozegrany już
2 maja o godz. 16:00 na stadionie w Lublinie.
Częstochowska drużyna po raz
drugi w historii swojego klubu
awansowała do finału Fortuna
Pucharu Polski. Ostatni raz Rakowowi udało się to w 1967 roku.
Zwycięstwo w tegorocznej edycji
byłoby jeszcze bardziej znaczące,
gdyż w tym roku klub obchodzi
jubileusz 100-lecia. W niedzielę

wszystko stanie się jasne. Tradycyjnie finał Fortuna Pucharu Polski
rozgrywany był na Stadionie Narodowym w Warszawie, jednak w
obliczu pandemii i przekształcenia
obiektu w szpital tymczasowy,
PZPN podjął decyzję, by mecz
finałowy rozegrać podobnie jak
przed rokiem na Arenie Lublin.
Znana jest już obsada sędziowska
na to spotkanie. Wyznaczony na
sędziego głównego został Paweł
Gil. Jego asystentami będą Konrad
Sapela i Marcin Borkowski. Sędzią technicznym – Damian
Sylwestrzak, VAR – Tomasz Kwiatkowski, AVAR – Tomasz Listkiewicz. Transmisja na kanale TVP.

PKO Ekstraklasa

Ostatnia kolejka z kibicami!
Od 15 maja mecze piłkarskie
na świeżym powietrzu będą
mogły odbywać się w obecności kibiców - poinformował na
specjalnej konferencji premier
Mateusz Morawiecki. Spotkania w ramach ostatniej kolejki
PKO Ekstraklasy zaplanowane
zostały na 16 maja, a więc
udział publiczności będzie już
możliwy.
Zapełnienie trybun może wynieść maksymalnie 25% pojemności
stadionów.
Raków

Częstochowa w 30. kolejce PKO
Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Wcześniej
Czerwono-Niebieskim
zostaje
jeszcze rozegranie meczu z Piastem Gliwice. Spotkanie to odbędzie się 12 maja. W minioną
środę podopieczni szkoleniowca
Marka Papszuna zremisowali bezbramkowo z Jagiellonią Białystok.
Wynik ten zapewnił mistrzostwo
Polski Legii Warszawa, która w tabeli ligowej ma dziewięć punktów
przewagi nad rywalami z drugiego
i trzeciego miejsca.

Włókniarz Częstochowa

Zwrot karnetów do 14 maja
Eltrox Włókniarz Częstochowa
poinformował o możliwościach
zwrotów kwoty za zakupiony
karnet lub uzyskania rekompensaty za mecze, które odbyły się bez udziału publiczności.
Będzie to możliwe do 14 maja.
Wiadomo już, że pierwszy domowy mecz Lwów z kibicami
na trybunach odbędzie się 28
maja.
- Sezon 2021 – podobnie jak
poprzedni – przyszło nam zainaugurować bez Państwa obecności
na trybunach Arena zielona-energia.com. Wierzyliśmy jednak,
że taki stan rzeczy nie potrwa
długo i udało się! Decyzją Ministerstwa Zdrowia, już od 15 maja
2021 roku Kibice będą mogli
wypełnić trybuny stadionu w 25
procentach jego pojemności. Brak
wspólnego przeżywania żużlowych emocji doskwierał nie tylko
Państwu oraz nam – działaczom
klubu, ale i samym zawodnikom,
którzy zgodnie przyznają, że tęsknią za Waszym wsparciem i gorącym dopingiem. Nie ma żużla
w Częstochowie bez Państwa,
dlatego z wielkim zniecierpliwie-

niem oczekujemy na moment, w
którym oficjalnie będziemy mogli
zaprosić Was na domowy mecz
Eltrox Włókniarza Częstochowa,
a ten już 28 maja 2021 roku. Biało-Zieloni zmierzą się wówczas
z drużyną ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz – czytamy w
specjalnym komunikacie klubu.
W kwestii zakupionych na ten
sezon karnetów, kibice mają trzy
możliwości. Mogą ubiegać się o
zwrot całej kwoty do dnia poprzedzającego dzień meczu, mogą
również pozostawić karnet, a po
zakończeniu rundy zasadniczej,
skorzystać z pieniężnej rekompensaty za mecze, które odbyły
się bez udziału publiczności. Jest
też opcja dla zainteresowanych
wsparciem klubu w tych trudnych
czasach - wartość karnetu lub wartość rekompensaty będzie można
przekazać w postaci cegiełki na
akademię mini żużla oraz szkółkę
żużlową. - Tym samym staniecie
się Państwo ambasadorem szkolenia w naszym mieście, otrzymując specjalne podziękowanie
za okazane wsparcie – zapewnia
klub. Szczegóły na stronie internetowej Włókniarza.

Q Opracowanie kolumny: PAULA NOGAJ
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