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Właściciele czworonogów

Kary za brak
smyczy
i kagańca!
Uwaga właściciele psów!
10 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy związane z opieką nad zwierzętami. Zgodnie z nimi „niezachowanie zwykłych lub
nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia” grozi
grzywną od 50 do 250 zł.
Na baczności powinni się
mieć również właściciele
tych uznawanych za niebezpieczne – w ich przypadku kara może być
znacznie większa.
Zgodnie z nowymi przepisami
za „niezachowanie zwykłych lub
nakazanych środków ostrożności

przy trzymaniu zwierzęcia” zapłacimy do 250 zł, a za „niezachowanie zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim
zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
człowieka” do 500 zł. Co istotne,
dotyczy to nie tylko tych, które są
na oficjalnej liście ras niebezpiecznych, ale także tych, które
mają agresywne usposobienie.
Mandat możemy dostać nie tylko na spacerze. Jeśli będziemy podróżować z czworonogiem publicznymi środkami transportu i
nie weźmiemy dla niego smyczy,
czy kagańca, również możemy
spodziewać się kary. Mało tego,
nasz portfel stanie się lżejszy
również wtedy, gdy psiak będzie
biegał bez smyczy bądź kagańca
po... naszej posesji. Oczywiście

chodzi tutaj wyłącznie o te, które
nie są ogrodzone.
Co prawda w naszym prawie
nie ma oficjalnego obowiązku
trzymania psa na smyczy i w kagańcu, ale przyjmuje się, że wspomniane w rozporządzeniu „zwykłe lub nakazane” środki ostrożności, obejmują między innymi
właśnie smycz i kaganiec. Czy
zmiany w przepisach oznaczają
zatem, że pod żadnym pozorem,
będąc w lesie, czy na łące, nie
można puszczać psa bez smyczy
– nawet tego, który jest chodzącą,
pragnącą od każdego miłości kulką? Oczywiście, że nie. Pamiętajmy jednak, że interpretacja przepisów może zależeć przede
wszystkim od funkcjonariuszy,
którzy staną nam na drodze...
■ Katarzyna Gwara
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ZUS przypomina

MPK

Zamieszanie
Za okres kwarantanny
z rozkładem jazdy przysługują świadczenia
Pasażerowie częstochowskiej komunikacji miejskiej
mieli spory problem
z dostępem do rozkładów
jazdy zamieszczonych
w Internecie. Wszystko
przez to, że zmienił się
zakres zadań Miejskiego
Zarządu Dróg. Obecnie
można je sprawdzać na
stronie live.mpk.czest.pl
Od kwietnia organizacja
transportu publicznego w mieście została wydzielona ze
struktury MZD, a sprawami
związanymi z transportem zajmuje się obecnie Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta. Równolegle z tymi zmianami Miejski
Zarząd Dróg zmodyfikował swoją stronę internetową mzd.
czest.pl, na nowej nie umieszczając już zakładki z rozkładem
jazdy MPK. Czasowo przestał
być więc dostępny statyczny rozkład jazdy na tej stronie, a także
link do tego rozkładu poprzez
stronę częstochowskiego MPK.
Obecnie portal miejski (w zakładce: Miasto/Komunikacja/
informacje dla pasażerów) linkuje do tradycyjnego rozkładu
jazdy na dawnej stronie MZD,
a strona MPK - do dynamicznego rozkładu jazdy dostępnego
w aplikacji live.mpk.czest.pl.
Jest to sytuacja przejściowa do momentu powstania docelowego zasobu nowej wersji
portalu miejskiego, który także

z tytułu choroby

wkrótce zastąpi obecny moduł
strony www.czestochowa.pl.
Oczywiście wszystkie aplikacje
na smartfony korzystające z rozkładów MPK powinny działać bez
zakłóceń. - Za chwilowe zamieszanie związane ze zmianami organizacyjno-technologicznymi
w jednostkach miejskich, skutkujące czasowym problemem z dostępem do rozkładu jazdy komunikacji miejskiej poprzez strony
MZD i MPK, wszystkich zainteresowanych przepraszamy – informują przedstawiciele miejskiego
przewoźnika.
Link do rozkładu MPK na dotychczasowej stronie MZD:
http://archiwum.mzd.czest.pl/
publiczny-transport-zbiorowy/
rozklady-jazdy
Wyszukiwarka połączeń oraz
mapa sieci komunikacyjnej na
dotychczasowej stronie MZD:
http://archiwum.mzd.czest.pl/
publiczny-transport-zbiorowy/
wyszukiwarka-polaczen-i-mapa-ukladu-komunikacyjnego
Dynamiczny rozkład jazdy
w aplikacji live.mpk.czest.pl:
https://live.mpk.czest.pl

In vitro

Kolejni mali
częstochowianie.
Tym razem
to bliźniaki!
Na świat przyszły bliźnięta
urodzone w ramach miejskiego programu dofinansowania in vitro. Ich rodzice
otrzymali dwa wózki ufundowane przez częstochowską firmę Deltim.
Do tej pory w ramach miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro, realizowanego od
2012 roku urodziło się 56 dzieci (27
dziewczynek oraz 29 chłopców), w
tym 6 par bliźniaków.

Od pierwszej edycji program
wspiera częstochowska firma Deltim, która każdemu dziecku funduje wózek własnej produkcji. Kolejny
z nich trafił do rodziców dwóch
chłopców, którzy przyszli na świat
pod koniec marca.
W 2021 roku, w związku z realizacją programu, oczekujemy jeszcze na narodziny 8 dzieci, w tym 2
par bliźniaków. Jednocześnie kolejne pary będą przechodziły procedury związane z in vitro dofinansowane z miasta, licząc na doczekanie się potomstwa.

Osoba, która została poddana kwarantannie lub
izolacji ma prawo do
świadczeń z ubezpieczenia
chorobowego. Wypłaca je
pracodawca lub Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
W zależności od sytuacji
można otrzymać wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Warunkiem jest
podleganie ubezpieczeniu
chorobowemu.

Informacje o kwarantannie
lub izolacji są niezbędne do
wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
- Podstawą wypłaty świadczeń
chorobowych jest informacja
w systemie informatycznym
Centrum e-Zdrowia o objęciu tej
osoby kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych. ZUS
pozyskuje dane z tego systemu
i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu
Platformy Usług Elektronicznych
ZUS. Dostęp do informacji
o kwarantannie lub izolacji na
swoim profilu na PUE ma również ubezpieczony, można je odnaleźć w zakładce: Kwarantanna,
izolacja domowa - informuje Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jakie dokumenty potrzebne
do wypłaty
Gdy świadczenie chorobowe
wypłacane jest przez ZUS to wówczas ubezpieczony musi złożyć
stosowny wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio w ZUS lub
za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE. ZUS – po otrzymaniu wniosku – zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia
(EWP).
Gdy „chorobowe” wypłaca pracodawca do wypłaty świadczenia
wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie
znajdować się w panelu Płatnika
w zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa]. Jeśli zdarzy się, że
na profilu pracodawcy na PUE
ZUS nie będą widoczne te informacje, to ubezpieczony w termi-

nie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych powinien złożyć
swojemu pracodawcy pisemne
oświadczenie. - W oświadczeniu
trzeba potwierdzić, że odbyliśmy
obowiązkową kwarantannę albo
izolację w warunkach domowych.
Dokument ten stanowi podstawę
do wypłaty świadczeń w razie
choroby przez płatnika składek
po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazuje rzeczniczka.
Ponieważ podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego
jest informacja z systemu, to
osoby, które zostały skierowane
na kwarantannę lub są objęte
izolacją domową nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego
pracodawcy. Nie muszą też mieć
zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Powinny jednak pamiętać
o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Kwarantanna domowników
Zgodnie z przepisami osoba
współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo
z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się
kwarantannie. Rozpoczyna się
ona od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę
zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez
ubezpieczonego oświadczenie
o konieczności odbycia kwarantanny. Wzór oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej znaleźć można na stronie internetowej ZUS. Pracodawca lub ZUS
może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
Jeżeli świadczenia chorobowe
wypłaca pracodawca, do ich wypłaty wystarczy oświadczenie
o kwarantannie. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik
składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie
ubezpieczonego do ZUS. Może to
zrobić za pośrednictwem portalu
Platformy Usług Elektronicznych

(PUE) ZUS. W takim przypadku
skan lub zdjęcie oświadczenia
potwierdzonego za zgodność
z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą
i osoby z nimi współpracujące
składają oświadczenie w ZUS.
Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS wraz
z zaświadczeniem Z-3b lub wnioskiem o zasiłek chorobowy ZAS53. Do wniosku należy dołączyć
skan lub zdjęcie podpisanego
oświadczenia.

Dziecko albo inny członek
rodziny na kwarantannie
Ubezpieczony może wystąpić
o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje
się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:
- dzieckiem do lat 14,
- dzieckiem legitymującym się
orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do
ukończenia 18 lat,
- innym członkiem rodziny.
Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są
traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.
podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki
nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty
potrzebne jest Oświadczenie
o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku
opiekuńczego oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B).
Wzór oświadczenia znaleźć można
na stronie internetowej ZUS-u (zakładka Koronawirus).

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Od połowy kwietnia

Masowe szczepienia
Szczepienia
w miejskim i wojewódzkim w punktach
szpitalu
typu drive-thru
Punkty Szczepień Masowych przeciwko Covid-19
mają działać w Częstochowie w Miejskim Szpitalu
Zespolonym przy Mirowskiej oraz w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym
przy alei Pokoju. Taka jest
propozycja miasta uzgodniona z dyrekcjami obu
szpitali oraz wojewodą.

W związku ze spodziewanym
zwiększaniem dostaw szczepionek
przeciw Covid-19 dostarczanych do
Polski powstał rządowy plan utworzenia Punktów Szczepień Masowych (PSM) w każdym powiecie.
Nowe Punkty Szczepień Masowych (PSM) powinny być tworzone przez samorządy w uzgodnieniu z wojewodami. Wojewodowie
i samorządy mają dążyć do zapewnienia w każdym powiecie
możliwości wykonywania ok. 800
szczepień tygodniowo na 10 tys.

dorosłych mieszkańców.
Zgodnie z tą koncepcją każdy
PSM powinien działać przy wybranym podmiocie prowadzącym
działalność leczniczą (PWDL), jako
oddzielny punkt szczepień.
Docelowo w każdym powiecie
(lub mieście na prawach powiatu)
powinny być co najmniej 2 duże
punkty szczepień, w tym jeden
prowadzony przez PWDL - najlepiej szpital z dużym potencjałem
szczepień, a drugi prowadzony
przez samorząd we współpracy
z wybranym PWDL (np. w postaci
drive-thru).
W każdym PSM mają pracować
przynajmniej 2-3 zespoły szczepiące, przy czym jeden zespół powinien być w stanie wykonać co najmniej 100 szczepień dziennie.
Dodatkowo w każdym punkcie
szczepień masowych pracę ułatwiać mogą osoby odpowiedzialne
za sterowanie ruchem pacjentów
i pilnowanie przestrzegania zasad
bezpieczeństwa.
Samorządy
i podmioty lecznicze będą mogły
w razie potrzeby skorzystać w tym

celu z pomocy służb państwowych lub samorządowych (np.
straży pożarnej, straży miejskiej,
wojsk obrony terytorialnej).
Mając na uwadze przede
wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, możliwość
zapewnienia wykwalifikowanej
kadry w punktach szczepień oraz
odpowiednich warunków sanitarnych, w Częstochowie utworzenie
Punktów Szczepień Masowych zaplanowane zostało w Miejskim
Szpitalu Zespolonym (MSZ podlega samorządowi miejskiemu)
oraz w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Częstochowie
przy alei Pokoju 44, czyli w oddziale szpitalnym na Kucelinie
(WSS podlega władzom marszałkowskim województwa).
Jeżeli chodzi o wszystkie dotychczasowe punkty szczepień przeciwko Covid-19 obecnie w Częstochowie działa ich w sumie 34, w tym
punkty dwa punkty w MSZ
(ul. Mirowska i Bony) oraz jeden
w WSS (punkt przy ul. Bialskiej).

- 15 kwietnia uruchomimy
pilotaż punktów drive-thru, 20 kwietnia - punktów szczepień powszechnych, 23 kwietnia - szczepień prowadzonych przez
indywidualnych ratowników i pielęgniarki, w maju
- w aptekach, a na przełomie maja i czerwca - w zakładach pracy – poinformował w czwartek szef
KPRM Michał Dworczyk.
Na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. szczepień
Michał Dworczyk poinformował
o terminach uruchomienia nowych form szczepień.
Podał, że 15 kwietnia uruchomiony zostanie pierwszy pilotaż
punktów drive-thru, a 20 kwietnia ruszą pierwsze punkty szcze-

pień powszechnych. Z kolei
23 kwietnia rozpoczną się szczepienia prowadzone przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki, w maju ruszą szczepienia w aptekach, a na przełomie
maja i czerwca - w zakładach
pracy.
Dworczyk podkreślił, że będą
to pilotaże. - Dziś jesteśmy na
etapie przygotowań. Przygotowujemy infrastrukturę, procedury, wszystkie rozwiązania organizacyjne, ale jeszcze nie możemy
wykorzystać tego w stu procentach. Dlaczego? Dlatego, że cały
czas mamy za mało szczepionek.
Ale przygotowujemy się w taki
sposób, że jak te szczepionki do
Polski dotrą, nie będziemy już
myśleć o zorganizowaniu nowych punktów, form, procedur,
tylko od razu zaczniemy szczepić
maksymalnie dużą liczbę osób
– powiedział.

Nastoletni agresorzy

Jest akt oskarżenia

Korupcja przy budowie 18-latek napadł na
kolegę, a 16-latek
autostrady A1
potrącił policjanta
Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądą były zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz przedstawiciel jednej ze śląskich
spółek. Są oni oskarżeni
o korupcję w związku
z budową autostrady A1.

W toku śledztwa ustalono,
że w 2016 roku jedna ze śląskich firm zaczęła bez pozwolenia przyjmować i składować
w wyrobisku powstałym po
wydobyciu piasku odpady
w postaci ziemi i gliny z terenu
budowanej autostrady A-1. Już po rozpoczęciu tego procederu przedstawiciele firmy
zwrócili się do Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o przyspieszenie
uzyskania
decyzji
w przedmiocie składowania
odpadów i opracowanie stosownego wniosku. Urzędnik

przystał na taką propozycję
w zamian za kwotę 50.000 zł –
informuje prokurator Tomasz
Ozimek, rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Częstochowie. Następnie sporządził projekt
wniosku wraz z opracowaniem, który firma złożyła w Wydziale Ochrony Środowiska
ww. urzędu. Decyzja w tej
sprawie została wydana po 40
dniach, przy średnim czasie
rozpatrywania spraw w tamtym okresie wynoszącym 116
dni. Do przekazania wynagrodzenia urzędnikowi doszło kilkanaście dni później w samochodzie zaparkowanym w okolicach Częstochowy – wyjaśnia.
Prokurator
przedstawił
urzędnikowi zarzut przyjęcia
korzyści majątkowej w zamian
za pomoc w pozytywnym rozpoznaniu wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej dotyczącej zagospodarowania odpadów pochodzących z budowy autostrady A1 oraz zarzut
nadużycia uprawnień służbowych w związku z toczącym się
w ww. urzędzie postępowaniem
administracyjnym.
Przedstawiciel spółki usłyszał
z kolei zarzut popełnienia

przestępstwa wręczenia korzyści majątkowej.
W stosunku do byłego Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach prokurator zastosował
środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego
w kwocie 50.000 złotych, a wobec drugiego z oskarżonych
poręczenie majątkowe w kwocie 40.000 złotych. Ponadto
wobec obu mężczyzn zastosowano dozór Policji.
Przesłuchani w charakterze
podejrzanych mężczyźni nie
przyznali się do zarzucanych
im przestępstw.
Zarzucane
oskarżonym
przestępstwa korupcyjne są
zagrożone karą pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8
lat. Przestępstwo nadużycia
uprawnień służbowych jest zagrożone karą pozbawienia
wolności od roku do 10 lat.
Śledztwo było prowadzone
przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z katowicką Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Policyjnym dozorem został
objęty 18-latek, który pod koniec marca wspólnie ze swoimi znajomymi pobił i okradł
21-latka z Częstochowy. Jego
16-letni wspólnik podczas
próby zatrzymania, potrącił
policjanta. W ruch poszła
broń...
Do zdarzenia doszło pod koniec
marca w gminie Poczesna. 18-latek
uciekł z poprawczaka. Na jego „wyskok” długo nie trzeba było czekać.
Młody mężczyzna zaatakował swojego o 3 lata starszego kolegę, a następnie ukradł jego samochód, dokumenty i telefony komórkowe. Towarzyszyło mu jeszcze 3 kolegów,
którzy aktywnie uczestniczyli w całym zdarzeniu.
Na podstawie zgromadzonych materiałów, kryminalni pojechali zatrzymać sprawców rozboju i pobicia. Na
jednej z ulic w Częstochowie zauważyli podejrzanego 16-latka, który kierował audi. - Podczas próby zatrzymania pojazdu, nieletni nie zareagował na polecenia wydawane przez
policjantów. Potrącił jednego z nich
i zaczął uciekać, czym dopuścił się

czynnej napaści i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś,
oficer prasowy częstochowskich policjantów. - Na szczęście nikt w wyniku
tego zdarzenia poważnie nie ucierpiał. Kryminalni ruszyli za nim w pościg. Padły strzały z broni służbowej
policjantów. Uszkodzona w wyniku
postrzału opona w audi nie pozwoliła
kierującemu na dalszą ucieczkę, dlatego wjechał samochodem na teren
leśny. Tam został zatrzymany - relacjonuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś. W tym samym czasie drugi
patrol zauważył skradzionego dzień
wcześniej peugeota. W środku siedział 18-letni sprawca rozboju, który
na widok stróżów prawa zaczął uciekać pieszo.
Kryminalni ustalili również adresy
zamieszkania i zatrzymali dwóch pozostałych sprawców w wieku 35 i 15
lat, którzy brali udział w pobiciu.
18-letni częstochowianin usłyszał
już zarzuty. Za rozbój grozi mu do 12
lat więzienia.
O dalszym losie nieletnich sprawców pobicia zdecyduje sąd rodzinny,
natomiast 35-latek, za pobicie, może
trafić za kratki na 3 lata.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Kusięta

Urząd czeka na propozycje

Na co wydać Szkoła marzeń
wojewódzką
kasę?
Świetlica w Szkole Podstawowej
w Kusiętach po gruntownym remoncie zyskała nowe funkcje.
Została dostosowana do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii i pomocy dydaktycznych. W sali będą odbywały się zajęcia z: rytmiki, logorytmiki, taneczne, wychowania fizycznego oraz zajęcia świetlicowe w zakresie aktywności ruchowej.

Rusza III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego, ponownie jak w poprzednich edycjach, będą mieli do wydania 10 milionów złotych.
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach
MBO podzielone są na dwie
pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln zł).
- Przyjmując Strategię Rozwoju
Województwa Śląskiego „Zielone
Śląskie 2030” nakreśliliśmy kierunek, do którego zmierzamy. Projekty ekologiczne i przedsięwzięcia wpływające na poprawę środowiska naturalnego będą priorytetowe. Kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wpisuje się w te działania.
Pulę 10 milionów złotych podzieliliśmy na pół. Mocny akcent stawiamy na wspieranie projektów
służących ekologii. Zachęcam
mieszkańców do aktywności i realizowania pomysłów, które wpłyną na rozwój regionu - namawia
marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach puli EKO
mogą być zgłaszane
zadania spełniające
łącznie trzy warunki:
1. mają dominujący charakter
ekologiczny;
2. wpływają na poprawę
środowiska naturalnego;
3. służą rozwojowi całego
województwa.
W ramach puli REGIO bez zmian
pozostaje podział oraz liczba grup
powiatów. Mieszkańcy będą mogli
zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach
zadań własnych województwa.

Środki dla poszczególnych
podregionów zostały,
zgodnie z uchwałą Zarządu
Województwa Śląskiego,
podzielone w następujący
sposób:
Q Podregion nr 1 – powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz
miasto na prawach powiatu
Bielsko-Biała: 15% (750 000 zł),
Q Podregion nr 2 – powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński
oraz miasta na prawach powia-
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tu: Katowice, Mysłowice, Tychy:
15% (750 000 zł);
Podregion nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki,
wodzisławski oraz miasta na
prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (800
000 zł);
Podregion nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski
oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (750
000 zł);
Podregion nr 5 – miasta na
prawach powiatu: Chorzów,
Piekary Śląskie, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (650 000
zł);
Podregion nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (550
000 zł);
Podregion nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (750 000 zł).

Szacunkowa wartość
zadań zgłaszanych przez
mieszkańców
województwa
w ramach MBO:
1. w przypadku zadań w puli EKO
nie będzie mogła być niższa niż
100 000 zł, ale nie wyższa niż
25% dostępnych w puli EKO
środków;
2. w przypadku zadań w puli REGIO nie będzie mogła być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli
REGIO środków dla danego
podregionu.
Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Następnie wydrukowany
i podpisany formularz należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za
pośrednictwem
Elektronicznej
Skrzynki Podawczej) do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego (lub jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej) wraz z listą poparcia oraz,
w przypadku zadań inwestycyjnych
lub infrastrukturalnych, oryginałem
zgody władającego obiektem lub
terenem na realizację zadania.
Nabór wniosków, zgodnie
z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramem, trwa do 16 maja.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Remont sali objął gipsowanie i
malowanie sufitu oraz ścian w
przyjemne i wesołe kolory. Odrestaurowano stary parkiet. Sala została ozdobiona kolorowymi rysunkami, a na jednej ze ścian zawisły
ogromne lustra.
Sala została wyposażona w nowoczesny, 75 calowy monitor/tele-

wizor, który będzie wspomagał zajęcia poprzez aktywne używanie
programów audiowizualnych.
Uczniowie będą mieli bardzo dobre warunki do spędzania czasu w
nowej sali przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu. Powstało idealne miejsce do wypoczynku.
A wszystko to dzięki staraniom
dyrektora szkoły Mariusza Żołędziewskiego, przy wsparciu nauczycieli i pracowników Szkoły oraz rodziców uczniów: Pani Jolanty Czajkowskiej– autorki ręcznie malowanych rysunków na ścianie, Pana Artura Piątkowskiego, Państwa Pauliny i Marcina Mermer oraz Pana
Marcina Pocha, Radnego Gminy
Olsztyn, którzy wielkim zaangażowaniem i własną pracą przyczynili
się do ulepszenia tego miejsca.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to
15 tys. zł.

Mobilna pracownia

W ostatnim czasie Szkoła Podstawowa w Kusiętach wygrała konkurs
organizowany przez „OSE – NASK –
nowe wyzwania”. Szkoła otrzymała
wyposażenie mobilnej pracowni
komputerowej, składające się z 16
laptopów i specjalnej szafy (w I edycji konkursu) oraz 25 tabletów z dostępem do Internetu (w II edycji).
Dzięki wspólnej pracy wszystkich, którym leży na sercu dobro
Szkoły Podstawowej w Kusiętach
powstają takie perełki i docelowo
szkoła naszych marzeń. Za co serdecznie dziękuję! – mówi Mariusz
Żołędziewski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kusiętach.

Konkurs

Zaprojektuj logo
i stwórz nazwę szlaków

Stowarzyszenie „Razem na
wyżyny” zaprasza do udziału w konkursie na logo oraz
nazwę szlaków rowerowych
na obszarze LGD.
Konkurs jest częścią realizowanej przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” operacji własnej, dzięki której na obszarze

LGD powstaną szlaki rowerowe
wiodące przez najciekawsze i
najpiękniejsze miejsca w sześciu gminach partnerskich Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Konkretnie chodzi o Dąbrowę Zieloną, Kłomnice, Kruszynę, Miedźno, Mykanów, Rędziny.
Komisja konkursowa wybierze
najciekawsze propozycje logo

oraz nazwy, które będą wykorzystywane w celach promocyjnych i identyfikacyjnych szlaków rowerowych na obszarze
LGD. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody!
Regulamin konkursu oraz
karta zgłoszenia dostępne są
pod adresem
www.razemnawyzyny.pl

Na terenie gminy Olsztyn

Czujniki smogu
Trwa instalacja sensorów
Airly na terenie gminy Olsztyn. Łącznie będzie ich
sześć. Airly to największa i
najgęstsza na świecie globalna sieć monitorowania
jakości powietrza.

Czujniki zostaną zamontowane

na budynkach: Urzędu Gminy
Olsztyn, strażnic w Przymiłowicach
i Biskupicach oraz szkół: w Turowie, Zrębicach, Kusiętach. Koszt zakupu sensorów to 10 tys. zł.
Każdy będzie mógł sprawdzić jakość powietrza w swoim otoczeniu
– na stronie internetowej https://
airly.org/map/pl/ lub w bezpłatnej
aplikacji Airly.

System czujników Airly na bieżąco monitoruje stężenia cząsteczek
stałych (PM1, PM2.5, PM10), prowadzi pomiar temperatury, wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego. Znajdziemy tam
dane z ostatnich 24 godzin, oraz
dodatkowo prognozę zanieczyszczenia na następną dobę.
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Dzielnica Północ

Po starym
chodniku nie ma
już śladu
Rozpoczęła się przebudowa
chodnika przy ulicy Witosa.
Prace remontowe potrwają
do końca czerwca.
Przebudowa dotyczy m.in. rozbiórki obecnej nawierzchni (wraz z
parkingami), wykonania podbudowy, ułożenia nowych krawężników
i oberży betonowych, wykonania
nowego chodnika z kostki bruko-

wej, wykonania miejsc postojowych, remontu cząstkowego nawierzchni chodników i zjazdów po
wymianie krawężnika, wykonania
oznakowania, wymiany wpustów
ulicznych i prac inwentaryzacyjnych. Koszt remontu to ponad 740
tys. zł, z czego 560 tys. pochodzi z
budżetu Miejskiego Zarządu Dróg,
a 180 tys. z kasy Spółdzielni Mieszkaniowej Północ.

Termomodernizacja

„Ekonomik”
w nowym wydaniu
Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Augustyna będzie docieplony, a przez
to tańszy w utrzymaniu i bardziej przyjazny miejskiemu
środowisku. Roboty obejmą
także nawierzchnię przy
szkole. Inwestycja ma zostać
zakończona w listopadzie.
W planie robót jest m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej fundamentów, dociepleń ścian zewnętrznych, tynków,
elewacji oraz docieplenia dachu z
nowym pokryciem z papy. Remont
przejdą kominy, a wymianę – stolarka okienna i drzwiowa. Założona
będzie nowa instalacja oświetleniowa, odgromowa; zamontowane zostaną nowe kamery monitoringu.

Roboty obejmą również wykonanie
nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wejścia głównego do budynku, wejść oraz zadaszeń w sali gimnastycznej i części
mieszkalnej obiektu. W dwóch salach położone będą nowe płytki.
Wokół budynku powstanie opaska;
będzie też wymieniona nawierzchnia z kostki brukowej.
Zakończenie inwestycji w ,,Ekonomiku” planowane jest do 30 listopada. Wykonuje ją na zlecenie miasta
wyłoniona w przetargu częstochowska firma PHU FARGO. Prace pochłoną blisko 2 mln 370 tys. zł. Koszt
ten to zarówno roboty budowlane
oraz nadzór, także ornitologiczny.
Ten ostatni jest wymagany podczas
prowadzenia remontów i modernizacji różnego rodzaju obiektów budowlanych, w tym właśnie m.in. termomodernizacji.

Z powodu COVID-19

Problemy kadrowe
w Centrum Usług
Komunalnych
Z uwagi na liczne zachorowania na COVID-19 (i związaną z
tym konieczność przejścia na
tryb pracy zdalnej), Centrum
Usług Komunalnych prosi o
kierowanie zgłoszeń od
mieszkańców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia należy kierować na adres zgloszenia@cuk.czestochowa.pl.
W najbliższych dniach kontakt telefoniczny może być utrudniony.
Centrum Usług Komunalnych za-

pewnia, że zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną obsługiwane są na
bieżąco.
Ponadto do odwołania nie będą
umawiane nowe wizyty w celu złożenia deklaracji za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - odbędą
się jedynie wizyty już umówione.
Deklaracje można składać
drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki ePUAP.
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie :
www.cuk.czestochowa.pl
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Plac Biegańskiego

Wystawa w centrum
miasta
Do 21 kwietnia na placu Biegańskiego
można oglądać wystawę „TU rodziła się
Solidarność”, zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, przedstawiającą
tworzenie się nowych niezależnych
związków zawodowych w Częstochowie.

Częstochowa była największym ośrodkiem przemysłowym regionu oraz centrum akademickim i
religijnym, natomiast Jasna Góra stała się terenem
konfrontacji władz PRL z Kościołem katolickim. Do
lata 1980 r. nie funkcjonowały w Częstochowie
struktury opozycyjne, pojedyncze osoby utrzymywały kontakty z KOR, ROPCiO i WZZ. Jedynym zorganizowanym, niezależnym środowiskiem było
Duszpasterstwo Akademickie.
29 sierpnia 1980 r. pracownicy Huty im. Bieruta w Częstochowie poparli strajkujących na Wybrzeżu. Pierwszy strajk w Częstochowie wybuchł
1 września w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, strajkujący żądali zwiększenia płac i
utworzenia Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. W kolejnych dwóch dniach zastrajkowali robotnicy zakładów „Polgal”, „Transbud”, „Instal” oraz PKS Częstochowa, którzy jednocześnie zaczęli tworzyć zakładowe komitety
założycielskie niezależnych związków zawodowych. 28 września powołano Regionalny Komitet

Założycielski NSZZ „Solidarność”.
Pogotowie strajkowe ogłoszone przez KKP NSZZ
„Solidarność”, wywołane kryzysem rejestracyjnym
związku, objęło także region częstochowski i spotkało się z próbami powstrzymania akcji strajkowej
zakładach w pracy na polecenie wojewody. 11 listopada 1980 r. w klubie zakładowym MPK „Ikar” odbywało się spotkanie Regionalnej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności”, na którym domagano się
od niego wyjaśnień. Wobec braku reakcji, zgromadzeni postanowili nie opuszczać posiedzenia i domagali się przyjazdu komisji rządowej. Protestujący
osiągnęli porozumienie z komisją rządową 19 listopada. W wyniku protestu nowo powstające struktury związku okrzepły i skonsolidowały się oraz odwołano władze wojewódzkie i miejskie.
Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności” 1 lipca
2020 r. Z tej okazji przygotował wystawę „TU rodziła się Solidarność”, która była pokazana równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych po całej Polsce. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach opracował regionalną cześć wystawy –
przedstawiającą tworzenie się nowych niezależnych związków zawodowych na terenach znajdujących się w dzisiejszych granicach administracyjnych
województwa śląskiego – oraz pięć wystaw lokalnych poświęconych: Bielsku-Białej, Częstochowie,
Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju i Tarnowskim Górom.

Analiza ekspertów

Częstochowa na liście
miast, w których kierowcy
najczęściej deklarują
szkodę w historii OC
Zawierając polisy przez Internet, 21%
częstochowskich kierowców zadeklarowało co najmniej jedną szkodę w swojej historii ubezpieczenia. Wynik ten
dał 58. pozycję w rankingu. Tylko 26
miast wypadło lepiej od Częstochowy.
Ranking rankomat.pl zawiera informacje dotyczące szkodowości deklarowanej przez kierowców
w 84. miastach Polski (powyżej 50 tys. mieszkańców). Częstochowa plasuje się na 58 miejscu. Jest
to jeden z lepszych wyników województwa śląskiego. Mniej kierowców deklarowało szkody tylko w
Raciborzu (19,6%). Ranking otwiera Ruda Śląska
(26,1%), dalej jest Sosnowiec (25,6%), Jaworzno
(25,2%). Były to najgorsze wyniki zarówno w województwie śląskim, jak i całej Polsce.

O Sylwetka szkodowego kierowcy z
Częstochowy
Biorąc pod uwagę dane statystyczne szkodowy
kierowca z Częstochowy ma 38 lat i jeździ oplem
astrą z 2008 roku. Średnio kierowcy z co najmniej
jedną szkodą z ostatniego roku na koncie płacili za
OC w 2020 roku 839 zł. Mniej za to wyniosła śred-

nia stawka w całym mieście 638 zł, ponieważ obejmowała także polisy bezszkodowych kierowców.

O Średnia stawka OC w Częstochowie niższa od
średniej w kraju
Kierowcy z Częstochowy płacili średnio 638 zł za
OC w 2020 roku. Było to mniej o 34 zł od średniej
ogólnopolskiej (672 zł). Koszt OC w Częstochowie
nie był ani najwyższy, ani najniższy. Drożej płacili
mieszkańcy Katowic (687 zł), Bytomia (678 zł), Chorzowa (665 zł). Na niższe składki mogli liczyć kierowcy z Raciborza (554 zł), Rybnika (566 zł), Tarnowskich Gór (572 zł). Najwięcej w skali kraju zapłacili
wrocławianie (918 zł), a najmniej mieszkańcy Mielca (505 zł).
– Ustalając wysokość składki OC, towarzystwa
ubezpieczeniowe biorą pod uwagę szereg czynników.
Liczy się nie tylko historia ubezpieczenia kierowcy i
dane dotyczące jego pojazdu, ale również trasa, po
której porusza się on na co dzień. Sieć i rodzaj dróg,
liczba ich użytkowników czy statystyki wypadkowe
dla danego regionu przekładają się bowiem na ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku. W efekcie mieszkaniec Wrocławia płaci za polisę średnio 918 zł,
a mieszkaniec Częstochowy 638 zł – mówi Tomasz Kroplewski, kierownik ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Od piątku

Więcej
upoważnionych
do kwalifikacji
do szczepienia
zdj.pixabay.com

Zapowiedź rządzących

Majówka również
z obostrzeniami?
W okresie majówki również możemy
spodziewać się obostrzeń – tak przynajmniej wynika ze słów ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego. O ich skali
rządzący mają informować w kolejnych
tygodniach.
Niedzielski pytany był w środę na konferencji prasowej, czy możliwe jest poluzowanie
obostrzeń na majówkę i np. otwarcie sportu
na otwartym powietrzu czy gastronomii
ogródkowej.
Minister odpowiedział, że rząd w tej chwili myśli przede wszystkim w pierwszej kolejności „o
przywracaniu edukacji”.
Zwracał uwagę, że do majówki jest jeszcze

trochę czasu. - Myślę, że w przyszłym tygodniu
tak, jak będziemy obserwowali zarówno sytuację w szpitalach, ale też jakie są konsekwencje
okresu świątecznego dla przyrostu bądź nie,
bądź kontynuacji spadku liczby nowych zakażeń, to wtedy będziemy mogli się nieco przybliżać do tej sytuacji - zaznaczył minister.
Według niego, „zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam
sposób, jak spędzaliśmy ją dwa lata temu, czy
we wcześniejszych okresach”. - Bo siłą rzeczy
Program Szczepień jeszcze do okresu majowego nie zapewni nam takiego zabezpieczenia
populacyjnego, więc trzeba się liczyć, że w tym
okresie majówki również będą obecne obostrzenia - podkreślił Niedzielski. - O skali będziemy informowali w kolejnych tygodniach
– dodał.

W piątek powinno się ukazać
rozporządzenie dotyczące rozszerzenia kręgu osób mogących
kwalifikować do szczepień po
ukończeniu kursów. Będą to
między innymi farmaceuci i fizjoterapeuci.
Niedzielski w środę na konferencji
prasowej w Warszawie przypomniał, że
do samego wykonywania szczepień wstrzyknięcia preparatu - dopuszczeni

Covid-19

Nie zdążą
zaszczepić połowy
populacji do wakacji
- Wydaje się mało prawdopodobnym, aby do wakacji zaszczepić przeciw Covid-19 połowę populacji dwiema dawkami
- stwierdził w środę szef KPRM,
pełnomocnik rządu ds szczepień Michał Dworczyk. - Planowanie wakacji w czasie pandemii jest trudne i ryzykowne dodał.

W okresie świątecznym

Prawie 12,5 tys.
mandatów
za brak maseczki
- W okresie świąt policjanci nałożyli
prawie 12,5 tys. mandatów karnych za
brak maseczki i zastosowali niemal 7,9
tys. pouczeń, a w 1,6 tys. przypadków
skierowali wnioski o ukaranie do sądu
– przekazał rzecznik komendanta
głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że okresie świąt - od soboty do
poniedziałku - policjanci skontrolowali 6 tys. 948
środków transportu publicznego sprawdzając,
czy przestrzegane są w nich wprowadzone ograniczenia w zakresie przewozu osób, oraz zakry-

zdj.freepik.com

wania nosa i ust maseczką. Sprawdzili również
15 tys. 716 obiektów handlowych oraz 326
miejsc organizacji wesel i ponad 213 miejsc,
gdzie organizowane są dyskoteki. - Tylko w poniedziałek funkcjonariusze skontrolowali 1 tys.
340 obiektów świadczących usługi hotelarskie, 2
tys. 863 restauracje i 2 tys. 742 siłownie, kluby fitness itp. obiekty - poinformował Ciarka.
Dodał, że policjanci przeprowadzili 53 tys. 710
interwencji. Na osoby, które nie stosowały się do
obowiązku zakrywania ust i nosa maseczka policjanci nałożyli 12 tys. 477 mandatów karnych, zastosowali 7 tys. 870 pouczeń, a w 1 tys. 599 przypadkach byli zmuszeni do skierowania wniosków o ukaranie do sądu.

są już od dawna zarówno ratownicy
medyczni, jak i farmaceuci. - Novum,
które zostanie przygotowane w formie
rozporządzenia, jest właśnie kwestia
kwalifikacji do szczepienia - wyjaśnił. Będzie je można wykonywać po ukończeniu kursów upoważniających do
kwalifikacji do szczepień - dodał minister. - W przypadku ukończenia kursów
zarówno fizjoterapeuci, zarówno farmaceuci będę dopuszczeni do tej kwalifikacji - podkreślił Niedzielski. Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie
ma zostać opublikowane w piątek.

W Programie 1 Polskiego Radia
Dworczyk został zapytany, czy jeśli do
lata uda się wyszczepić ponad połowę
populacji, to czy w wakacje znikną obostrzenia i zostaną otwarte np. hotele
czy restauracje. - Wydaje mi się mało
prawdopodobnym, aby do początku
wakacji zaszczepić połowę populacji w
sposób efektywny, skuteczny, czyli
dwiema dawkami - odpowiedział. - Zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej Polaków było zaszczepionych, ale jesteśmy
uzależnieni od dostaw szczepionek dodał Dworczyk.
Zaznaczył, że decyzje dotyczące obostrzeń są podejmowane na bieżąco w
odniesieniu do aktualnej sytuacji pandemicznej. - Dziś jest za wcześnie, żeby
snuć tego rodzaju rozważania - stwierdził Dworczyk.
Pytany, czy Polacy mogą planować w
tym roku wakacje i czy raczej powinni
planować je w kraju, czy zagranicą, opowiedział, że planowanie podczas pandemii jest trudne i ryzykowne. - Namawiałbym wszystkich, abyśmy cały czas
brali pod uwagę, że pandemia nie odeszła od nas - mówił. - Jeżeli mówimy o
wakacjach zagranicznych czy dalszych
wyjazdach, to proszę brać pod uwagę

nie tylko sytuację w Polsce, ale również
sytuację w innych krajach, które są potencjalnym celem naszych wyjazdów dodał.
Pełnomocnik rządu ds szczepień
mówił także o zasadach szczepień dla
ozdrowieńców. - Rekomendacja ze
strony Rady Medycznej jest taka, aby
odstęp pomiędzy pozytywnym testem
a szczepieniem wynosił około 6 miesięcy, w związku z tym trzy miesiące muszą minąć od uzyskania pozytywnego
testu, potem system nas zapisuje na
termin trzy miesiące naprzód, więc
łącznie to daje nam 6 miesięcy od pozytywnego testu - powiedział i zaznaczył,
to też nie są takie wartości, które nie
mogłyby się zmienić w trakcie realizacji
programu szczepień.
Dworczyk zapytany o sytuację osób,
które odmówiły szczepienia preparatem firmy AstraZeneca, odpowiedział,
że system dopuści je do szczepienia i
będą mogły się zarejestrować, ale nie
będą już w tak uprzywilejowanej sytuacji, jak byłyby jakiś czas temu, kiedy
rozpoczynała się rejestracja. - Dzisiaj
zostanie im zaproponowany najbliższy
możliwy termin, czyli pewnie będzie to
termin koniec kwietnia albo początek
maja - dodał.
Pytany, po jakim czasie trzeba będzie
powtarzać szczepienia, Dworczyk powiedział, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi naukowców i dodał, że otwarte jest pytanie, czy przeciw COVID-19
będziemy musieli się szczepić tak jak
przeciw grypie. - To zależy od tego jak
wirus szybko będzie mutował, jak szybko jego różne odmiany, które uodparniają się na te szczepionki, będą w Polsce istniały - powiedział.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Nie ma poparcia
dla paszportów
szczepionkowych
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie popiera wprowadzenia paszportów szczepionkowych jako warunku
podróżowania - poinformowała rzeczniczka WHO Margaret Harris. Uzasadniła, że
nie jest jasne, czy szczepienia zapobiegają transmisji
koronawirusa, a paszporty
mogą być dyskryminujące.

Badania naukowców

zdj.freepik.com

- Jako WHO, na tym etapie nie
chcielibyśmy, by paszport szczepionkowy był wymagany przy
wjeździe lub wyjeździe, ponieważ
na razie nie jesteśmy pewni, czy
szczepionka zapobiega transmisji
(koronawirusa) - powiedziała Harris na konferencji prasowej. Oprócz wszystkich innych pytań,

pojawia się kwestia dyskryminacji
osób, które z różnych przyczyn nie
są w stanie się zaszczepić - dodała.
Jak oświadczyła Harris, WHO
spodziewa się, że do końca kwietnia zostanie ukończony proces
oceny szczepionek chińskich firm
Sinopharm i Sinovac, który może
doprowadzić do wpisania ich na
prowadzoną przez Organizację listę preparatów dopuszczonych
do użycia w sytuacjach awaryjnych. Bez podawania dalszych
szczegółów Harris zaznaczyła, że
w tej sprawie WHO „potrzebuje
więcej danych”.
Rzeczniczka po raz kolejny zaapelowała o większą solidarność
w sprawie szczepionek i przekazywanie przez bogatsze kraje zbędnych dawek inicjatywie COVAX,
która zajmuje się dystrybucją preparatów w biedniejszych państwach.

Maski i wentylowanie
pomieszczeń skuteczniejsze
niż dystans społeczny
Każde poluzowanie
obostrzeń,
to wzrosty zakażeń
Wirusolog ocenia

- Noszenie masek oraz dobre systemy wentylacyjne
skuteczniej zapobiegają rozprzestrzenianiu się COVID-19 w dużych pomieszczeniach (sale lekcyjne, aule) niż utrzymywanie dystansu społecznego - ustalili naukowcy z University of
Central Florida (USA).

Wyniki swojego badania opublikowali w czasopiśmie „Physics of
Fluids”. - Na podstawie analizy sposobów przenoszenia aerozoli wykazaliśmy, że jeśli maski są obowiązkowe, to nie ma potrzeby zachowywania 2-metrowego dystansu społecznego - mówi Michael
Kinzel, jeden z autorów publikacji. - Prawidłowo noszone maseczki zapobiegają transmisji wirusa tak
samo skutecznie niezależnie od odległości fizycznej
między osobami. To dowodzi, że nakaz noszenia
maseczek jest kluczem do zwiększenia przepustowości w obiektach użyteczności publicznej, w tym w
szkołach.
W ramach badania naukowcy stworzyli komputerowy model sali lekcyjnej z uczniami i nauczycielem,
a następnie zasymulowali ruch powietrza i rozprzestrzenianie się wirusa, po czym obliczyli ryzyko zakażenia drogą powietrzną.
Model klasy miał niecałe 66 m2 powierzchni i był
wysoki na 2,7 m, co miało odzwierciedlać gabaryty
sali szkolnej czy wykładowej. Uczniowie w nim
uwzględnieni nosili maseczki; także nauczyciel na
przodzie sali miał szczelnie zasłonięte nos i usta.
Rozpatrywano dwa różne scenariusze: z salą wentylowaną oraz niewentylowaną.
Okazało się, że maski skutecznie zapobiegały
bezpośredniej ekspozycji na aerozole, ponieważ ha-

zdj.freepik.com
mowały wydmuchiwanie powietrza, uniemożliwiając im dotarcie do sąsiednich osób.
Dodatkowo system wentylacji (w połączeniu z
dobrym filtrem powietrza) zmniejszył ryzyko infekcji
o 40 do 50 proc. w porównaniu do sali niewentylowanej. - Dzieje się tak, ponieważ system wentylacji
wytwarza stały prąd przepływu powietrza, który naprowadza aerozole do filtra, gdzie część z nich jest
usuwana. W pomieszczeniach bez wentylacji aerozole gromadzą się nad ludźmi w powietrzu - wyjaśnia Kinzel. - Nasze wyniki są zgodne z najnowszymi
wytycznymi amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, które zalecają zmniejszenie
dystansu społecznego w szkołach podstawowych z
2 do 1 metra, o ile wszyscy uczniowie i nauczyciele
stosują maseczki ochronne - dodaje autor badania.
- Jednym słowem: jeśli nosimy maseczkę, prawdopodobieństwo infekcji przy dystansie 1 metra nie
jest większe niż przy 3 metrach. Może to stanowić
podpowiedź, jak bezpiecznie zaplanować powrót
uczniów do szkół na resztę pandemii - podsumowuje Kinzel.

- Mam świadomość dylematów, przed którymi staje
rząd, ale w trakcie epidemii
nie ma dobrego wyjścia. Każde poluzowanie obostrzeń
daje wzrosty zakażeń – powiedział PAP wirusolog prof.
Włodzimierz Gut. W jego ocenie tylko masowe szczepienia mogą przyspieszyć koniec pandemii.
Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że
obowiązujące obostrzenia zostają
przedłużone do 18 kwietnia. - Przy
ciągle rosnących wskaźnikach hospitalizacji, a w konsekwencji zgonów,
rząd w zasadzie nie miał wyjścia.
Żadna władza nie wymyśliłaby niczego innego. Spadki dziennej liczby zakażeń są raczej spowodowane okresem świątecznym i nie można na ich
podstawie za szybko luzować rygorów sanitarnych. Liczby zgonów mówią wręcz o niedoszacowaniu zakażeń nawet w najgorszych tygodniach. To powoduje, że sytuacja nie
jest łatwa - wskazał wirusolog.
Jego zdaniem realną poprawę sy-

tuacji zobaczymy, gdy w Polsce zaszczepionych zostanie skutecznie
dwoma dawkami 15-20 milionów
osób. - Mam świadomość dylematów, przed którymi staje rząd. Doskonale rozumiem, że w piramidzie
priorytetów wyżej jest edukacja niż
rozrywka. Zresztą tę edukację jakoś
da się zorganizować. Poluzowań
obostrzeń zupełnie bezpiecznych
nie ma. Konieczna jest więc kalkulacja ryzyka. Ona w epidemii do łatwych nie należy - dodał.
Prof. Gut ocenił, że wszystko nadal jest w rękach społeczeństwa.
- Wiele rzeczy na świeżym powietrzu
dałoby się zorganizować w miarę
bezpiecznie. Problem polega na
tym, że po roku epidemii w Polsce
widzimy, co się dzieje. Gdy tylko dochodzi do jakiegoś luzowania, wiele
osób myśli, że to koniec. I wówczas
znów mamy wzrosty i wpadamy w
błędne koło. Mogą nas z niego wyciągnąć szczepienia. Do tej pory było
za mało dostaw. Teraz chodzi o to,
aby szczepić szybko, efektywnie, aby
przyspieszyć kres epidemii. Historia
uczy nas tego, że każda epidemia
kiedyś się kończy, ale były takie, które powracały i długo się ciągnęły za
ludzkością - powiedział wirusolog.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Przed sklepem
osiedlowym
zobaczył yorka.
Postanowił go...
zabrać
Kryminalni z będzińskiej komendy zatrzymali 44-latka, który przed sklepem osiedlowym ukradł psa. Zuchwałą kradzież zarejestrowała kamera monitoringu
znajdująca się w pobliżu miejsca zdarzenia. Mężczyzna usłyszał już zarzut, za który grozi mu kara 5 lat
więzienia.
Do zdarzenia doszło na będzińskim osiedlu Warpie. Właściciel psa rasy yorkshire terrier wchodząc do sklepu pozostawił
swojego pupila na ulicy. Po chwili, gdy mężczyzna z zakupami
opuścił sklep, okazało się, że pies „zniknął”. Na niewiele zdały
się poszukiwania czworonożnego przyjaciela, dlatego właściciel postanowił zgłosić sprawę będzińskim stróżom prawa.
Policjanci szybko ustalili, że w pobliżu miejsca zdarzenia znajduje się kamera monitoringu. Po przejrzeniu nagrania okazało się, że yorka ukradł mężczyzna, który tamtędy przechodził.
Będzińscy kryminalni ustalili personalia i zatrzymali 44-letniego mieszkańca Będzina. Odnaleziony przez policjantów
w mieszkaniu pies wrócił już do swojego właściciela. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży do którego się przyznał. Grozi
mu kara 5 lat więzienia.

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA
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„Wypatrzył” swoją ofiarę Zderzyła się
z łosiem
w internecie.
Pedofil zatrzymany
Rybniccy policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę,
który za pośrednictwem portalu internetowego nawiązał kontakt z 13-latką, a następnie składał jej propozycje obcowania płciowego oraz poddania się innej
czynności seksualnej. Sprawca był przekonany, że wymienia wiadomości z dzieckiem, a w rzeczywistości
korespondował z osobą dorosłą. Rybniczanin usłyszał
prokuratorskie zarzuty składania propozycji seksualnych małoletniej poniżej 15. roku życia. Prokurator objął go policyjnym dozorem.
Policjanci uzyskali informację o 37-letnim mieszkańcu Rybnika,
który nawiązał kontakt za pośrednictwem internetowego portalu komunikacyjnego z 13-latką. Mężczyzna był przekonany, że nowo nawiązana znajomość i dalsza korespondencja prowadzona jest
z dziewczynką. W pewnym momencie usiłował nakłonić dziewczynkę
do spotkania, podczas którego miałaby ona poddać się innej czynności seksualnej oraz składał jej propozycje obcowania płciowego. Mężczyzna został zatrzymany. W toku dalszych czynności śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mieszkańcowi Rybnika zarzutu składania małoletniej propozycji poddania
się innej czynności seksualnej oraz propozycji obcowania płciowego.

Sporo szczęścia miała 30-letnia kierująca fordem. Kobieta zderzyła się z przebiegającym
przez jezdnię... łosiem. Na szczęście nie doszło do tragedii. Skończyło się na obrażeniach
ciała kierującej, która trafiła do szpitala.
Na drodze wojewódzkiej nr 908 pomiędzy Miasteczkiem Śląskim a Kaletami doszło do wypadku
drogowego. Kierująca samochodem osobowym
marki Ford Focus zderzyła się z przebiegającym
przez jezdnię.. łosiem.
Samochód został mocno zniszczony, a mieszkanka powiatu tarnogórskiego została ranna. Na szczęście nie doszło do tragedii. Odniesione obrażenia nie
zagrażały życiu 30-latki. Niestety cało z tego zdarzenia nie wyszedł potrącony łoś. Zwierze nie przeżyło
konfrontacji z samochodem.
Co roku policjanci odnotowują kilkadziesiąt kolizji
ze zwierzętami. Niejednokrotnie dochodzi do znacznych strat materialnych i śmierci potrąconego zwierzęcia. Zdarzają się również wypadki, gdzie ranni zostają kierowcy i pasażerowie. Dlatego apelujemy
o zdjęcie nogi z gazu i zachowanie szczególnej ostrożności. Uważać należy w okolicach zalesionych lub
tam, gdzie pobocza drogi porośnięte są wysoką trawą. W tych miejscach zbyt duża prędkość nawet
w przypadku zderzenia z małym zwierzęciem, może
okazać się tragiczna w skutkach.

Oskarżeni o ponad 100 kradzieży paliwa!

Chciał odebrać paczkę.
Stracił... samochód
Zabrzańscy policjanci prowadzą sprawę zuchwałej
kradzieży samochodu, do jakiej doszło na stacji paliw
przy Alei Monte Cassino. Odpowiedzialni za kradzież
mężczyźni zostali już zatrzymani przez stróżów prawa. Jeden z samochodowych złodziei trafił do tymczasowego aresztu.
Pokrzywdzony, a zarazem właściciel samochodu audi przyjechał na stację paliw przy Alei Monte Cassino w Zabrzu.
Chciał skorzystać ze znajdującego się tam paczkomatu. Na
stacji znajdowali się dwaj mężczyźni, którzy myli peugeota.
Wysiadając z samochodu, kierowca audi nie wyciągnął kluczyków ze stacyjki. Kiedy był już przy paczkomacie, usłyszał
trzask zamykanych drzwi i zobaczył, że jego samochód odjeżdża. O pomoc natychmiast zwrócił się do jednego z mężczyzn, których widział przy peugeocie. Wsiadł do jego auta
i poprosił, aby jechał za skradzionym właśnie audi. Kierowca
peugeota ruszył, jednak twierdził, że nie wie gdzie jechać,
tłumacząc się nieznajomością miasta. Pokrzywdzony dostrzegł wyraźne zdenerwowanie kierowcy peugeota. Przypomniał sobie, że kiedy wjeżdżał na stację, stał on przy aucie
z innym mężczyzną. Kiedy zapytał kierowcę o to, gdzie jest
jego kolega, ten nie potrafił odpowiedzieć. Właściciel audi
domyślał się, że za kradzieżą jego auta może stać właśnie
kierowca peugeota i jego kolega. Nie dając nic po sobie poznać, tak wskazywał drogę, aby znaleźć się blisko pierwszego Komisariatu Policji w Zabrzu. Gdy byli w jego pobliżu, odwrócił na chwilę uwagę kierowcy, wyrwał kluczyki ze stacyjki
i pobiegł po pomoc policjantów. Zaalarmowani stróże prawa
zatrzymali kierowcę peugeota, którym okazał się 23-letni
mieszkaniec Rybnika. Szybko okazało się, że peugeot został
skradziony kilka dni wcześniej w Rybniku.
Sprawą zajęli się kryminalni z zabrzańskiej komendy. Ich
celem było zatrzymanie drugiego z mężczyzn oraz odzyskanie skradzionego audi. Funkcjonariusze namierzyli 26-latka,
który na stacji paliw przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku
próbował zatankować skradzione audi. Mężczyzna na widok
policjantów zaczął uciekać. W trakcie pościgu porzucił skradziony samochód, przebrał się i próbował uciekać pieszo.
Pomimo zmiany ubioru, rozpoznali go kryminalni z rybnickiej komendy, którzy zatrzymali mężczyznę i przekazali policjantom z Zabrza. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży
audi. Ponadto 26-latek odpowie za kradzież peugeota oraz
niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę przed policjantami.
Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Zabrzu tymczasowo
aresztował 26-latka.

Policjanci pod nadzorem bielskiej
prokuratury, wytropili i doprowadzili do aresztowania 30 i 23-latka, którym przypisuje się 111 zuchwałych kradzieży paliwa na
łączną kwotę ponad 40 tysięcy
złotych. Do sądu trafił już akt
oskarżenia w tej sprawie. Oskarżonym grozi za to łączna kara nawet 8 lat więzienia.
Śledczy z Komisariatu II Policji w Bielsku-Białej zakończyli prowadzone przez
kilka miesięcy śledztwo w sprawie ponad stu zuchwałych kradzieży, jakich
dopuszczali się 23-letni mieszkaniec
Czechowic-Dziedzic i jego 30-letni
wspólnik z Bielska-Białej. Mężczyźni
przez kilka ostatnich miesięcy ubiegłego roku kradli paliwo. Z tego procederu
uczynili sobie stałe źródło dochodów.
Sprawcy najpierw kupowali tanie,
używane samochody, nie przerejestrowywali ich w wydziale komunikacji,
a następnie zakładali na nie skradzione
tablice rejestracyjne z innych aut. Tak
„przygotowanymi”
samochodami
sprawcy podjeżdżali na stacje paliw nie
tylko powiatu bielskiego, ale także okolicznych i tankowali paliwo do umieszczonych w bagażniku lub na tylnym siedzeniu plastikowych pojemników, po
czym odjeżdżali bez zapłaty. Za każdym
razem łupem padało średnio około 100

litrów paliwa. Z biegiem czasu ich sposób działania stawał się coraz bardziej
bezczelny. Podjeżdżali pod dystrybutor,
kradli paliwo, a chwilę później, nie bacząc nawet na obsługę stacji, uciekali
nierzadko „z piskiem opon”.
Poszkodowani właściciele i ajenci stacji paliw zawiadamiali o kradzieżach,
które w początkowym okresie nie były
łączone w jedno postępowanie. W pewnym momencie policjanci zorientowali
się, że chociaż kradzieże przeprowadzane są przy użyciu różnych pojazdów, to
ich sprawcami są dwaj, ci sami mężczyźni. Bielska prokuratura powierzyła sprawę śledczym z Komisariatu II Policji
w Bielsku-Białej, a ci wytypowali podejrzewanych i rozpoczęli ich poszukiwania. Pierwszy w ręce stróżów prawa
wpadł pod z końcem stycznia 23-letni
czechowiczanin. Mężczyzna nie przebywał na stałe w miejscu zamieszkania,
dlatego był zaskoczony, gdy do mieszkania, w którym się znajdował, zapukali
stróże prawa. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie został doprowadzony
do bielskiej prokuratury, gdzie usłyszał
wówczas zarzuty za blisko 80 kradzieży
paliwa. Na wniosek śledczych sąd aresztował 23-latka na 3 miesiące.
Drugi ze sprawców ukrywał się jeszcze przez blisko miesiąc. Kryminalni jednak „deptali mu piętach”, aż w końcu
wytropili i zatrzymali 30-letniego bielszczanina. Po nocy spędzonej w policyjnej

celi został doprowadzony do prokuratora, gdzie również usłyszał zarzuty za
blisko 80 zuchwałych kradzieży paliwa.
Śledczy ustalili, że 30-latek był już karany za podobne przestępstwa, dlatego
jako recydywista będzie musiał liczyć
się z surowszym wymiarem kary. Swój
przestępczy proceder prowadził też pomimo tego, że przebywał na warunkowym zwolnieniu z odbywania wcześniejszego wyroku. Na wniosek śledczych sąd aresztował tymczasowo na 3
miesiące również i jego. W międzyczasie do wydziału kryminalnego bielskiej
dwójki napływały kolejne zawiadomienia o kradzieżach, które nie były do tej
pory zgłaszane, a śledczy identyfikowali
kolejnych pokrzywdzonych. Policjanci
weryfikowali zgłoszenia i sprawdzali,
czy odpowiadają za nie dwaj aresztowani. Monitoringi zabezpieczane ze stacji
paliw nie pozostawiały wątpliwości, że
konieczne będzie uzupełnienie im zarzutów o nowe przestępstwa.
W toku dalszego śledztwa policjanci
i prokurator ustalili, że mężczyźni dopuścili się w sumie 111 kradzieży paliwa
o łącznej wartości ponad 40 tysięcy złotych. Za zuchwałe kradzieże każdemu
z oskarżonych grozi kara nawet 8 lat
więzienia. 30-letni recydywista, który
złamał dodatkowo warunki zwolnienia
warunkowego, musi się liczyć z jeszcze
surowszą karą. O ich losie zdecyduje
niebawem sąd.

■ 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

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

SPRZEDAM
O Sprzedam fotel ginekologiczny

Tel. 609 990 750

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
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

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

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

O Wynajmę 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 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 Futrówka skóra (świnia)
tel. 790 819 855

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, mp3,
RDS, AUX, MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3,
2x25W tel. 697 272 102
O Rower Cobran Shimano
- tel. 697 272 102
O Rowery sładaki, 2 szt., jeden
w stanie b.dobrym, tel. 790 819 85
O Serwis obiadowo-kawowy:
(6-osobowy) z kamionki ciemny
brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153
O Skóra futrówka świńska,
tel. 790 819 855

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 Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

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

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

O Działka budowlana o pow. 2087 m2,

O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
- tel. 697 272 102

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

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

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

O Tel. 888 149 969

O Kopierkę laserową HP 1010
- tel. 697 272 102

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

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

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 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 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.

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

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

INNE

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

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

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

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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MZD

Rekordowa
kwota
na zimowe
utrzymanie
dróg!

11

MOTORYZACJA

PIĄTEK - NIEDZIELA, 9-11 KWIETNIA 2021

Miejski Zarząd Dróg przygotowuje harmonogram pozimowego oczyszczania ulic,
chodników i dróg rowerowych na terenie Częstochowy. Proces obejmie ulice we
wszystkich dzielnicach miasta. Co istotne miniony sezon zimowy okazał się bardzo kosztowany. Środki
przeznaczone przez częstochowski MZD na akcję od listopada do końca marca
wyniosły ok. 13,9 mln zł. To
w przybliżeniu blisko 12 mln
zł więcej niż w analogicznym czasie rok wcześniej!
W sumie MZD w naszym mieście utrzymuje 650 kilometrów
dróg. Wpływ na bardzo kosztowny
zimowy sezon miała przede
wszystkim surowa aura, która dla
zachowania bezpieczeństwa w ru-

chu drogowym wymagała zlecania
zdecydowanie większej liczby wyjazdów floty specjalistycznego
sprzętu firmy wykonawcy do zimowego oczyszczania miasta.
Obecnie przygotowywany jest
harmonogram
pozimowego
oczyszczania ulic, chodników
i dróg rowerowych na terenie Częstochowy. Proces usuwania zanieczyszczeń pozostałych po zimie
rozpocznie się od centrum miasta
i w kolejnych dniach będzie docierał
do kolejnych rejonów. Przedsięwzięcie to będzie prowadzone równolegle do podobnych działań realizowanych przez Centrum Usług Komunalnych, które rozpoczęło już
proces sprzątania na peronach
przystankowych w Częstochowie.
Wraz ze stałą poprawą aury służby MZD rozpoczęły też koordynację
remontów cząstkowych na drogach
asfaltowych i wyrównywanie dróg

gruntowych w miejscach, gdzie zima pozostawiła po sobie ubytki
w nawierzchniach. Proces ten będzie postępował w różnym natężeniu i w różnych częściach miasta przez całą wiosnę.
Wiosennymi porządkami na ulicach Częstochowy objęte będą
także wszystkie wiaty na przystankach autobusowych i tramwajowych. Naprawa, konserwacja
i oczyszczanie 438 wiat rozpocznie
się także wiosną, tuż po zakończeniu procedury, która wyłoni wykonawcę stosownych prac. Proces
ten zostanie powtórzony jesienią.
Po zakończeniu wszystkich zadań możliwe będzie określenie
kosztów, jakie z budżetu Miejskiego Zarządu Dróg zostaną finalnie
przeznaczone na wiosenne porządki w Częstochowie.
■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 9 kwietnia 2021
NISSAN QASHQAI
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4,
kraj., I - wł., gwarancja

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

69.900 zł

53.900 zł

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

OPEL INSIGNIA
2.0 D, rok prod. 2018,
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

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 530 3.0 D, 158 kM, rok prod. 2011, 
59.900 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 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 benzyna, rok prod. 2000, 
2.700 zł
FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001, 
2.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016, 
27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT, 

28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj., 
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 CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,
rok prod. 2016, 
64.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,
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 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, 

47.800 zł
SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj.,
19.900 zł
SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014, 
45.000 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006, 
12.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010, 
17.400 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,
28.900
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2000, kraj., I-wł., serwisowany,
gwarancja, F-VAT, 
169.900 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, 
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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Włókniarz Częstochowa

Zwroty karnetów na sezon 2021
Niestety sezon 2021 nie zaczyna się dobrze. Podobnie jak w poprzednim, inauguracja będzie musiała
się odbyć bez udziału publiczności na trybunach.
Klub Włókniarz Częstochowa przedstawił szczegółowe informacje dotyczące
karnetów.
Choć nakładane przez rząd obostrzenia, nie pozwolą kibicom oglądać najbliższych spotkań na Arenie
zielona-energia.com, Eltrox Włókniarz Częstochowa ma nadzieję, że
to się zmieni.
- Wierzymy jednak, że taki stan
rzeczy nie potrwa długo i w możliwie jak najkrótszym czasie będziemy mogli spotkać się na trybunach, dopingując naszych zawodników. Brak wspólnego przeżywania żużlowych emocji doskwiera
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 zniecierpliwieniem oczekujemy na moment,
w którym oficjalnie będziemy mogli zaprosić Was na domowy mecz
Eltrox Włókniarza Częstochowa –
zapewnia klub, który poinformował także o kwestii zakupionych na
ten sezon karnetów. Możliwy bę-

dzie zwrot kwoty za zakupiony karnet lub uzyskanie rekompensaty
za mecze, które odbędą się bez
udziału publiczności. - Zwrot całej
kwoty za zakupiony karnet możliwy będzie do dnia poprzedzającego dzień meczu z udziałem publiczności. O konkretnej dacie poinformujemy, jak tylko pojawi się
informacja znosząca obecne obostrzenia dotyczące obiektów sportowych i wprowadzająca możliwość otwarcia stadionów dla publiczności. Zwrotu karnetu dokonać można od 07.04.2021 roku
w sekretariacie klubu (wejście do
budynku klubowego od strony ulicy Żużlowej) lub za pośrednictwem
platformy eventim.pl, jeżeli to właśnie na tej platformie dokonaliście
Państwa zakupu karnetu – wyjaśnia klub. Osoby, które postanowią nie zwracać karnetu, po zakończeniu rundy zasadniczej będą
mogły skorzystać z pieniężnej rekompensaty za mecze, które odbyły się bez udziału publiczności. -

Wysokość zwracanej kwoty liczona
będzie jako iloczyn liczby meczów
bez udziału publiczności i wartości
jednego meczu, wynikającej proporcjonalnie z wartości zakupionego karnetu, np. Jeżeli cena karnetu
wynosiła 210 zł to wartość jednego
meczu wyliczana będzie jako 210 zł
: 7 (liczba meczy rundy zasadniczej)
i wynosić będzie 30 zł – czytamy
w komunikacie. Szczegółowe informacje będą przekazane zaraz po
zakończeniu rundy zasadniczej sezonu. Istnieje także możliwość
wsparcia klubu w tych trudnych
dla wszystkich czasach. - Pragniemy poinformować, że 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 – dodaje
klub.

Fortuna Puchar Polski

Minimalna
porażka
akademiczek

- Był bardzo ważny mecz dla obu
drużyn walczących o awans do
play off. W pierwszej rundzie akademiczki z Częstochowy wygrały
na własnym obiekcie 3:1. Wrocławskie spotkanie było wyrównane i
emocjonujące. Dwa punkty dla Bebetto AZS UJD wywalczyła Tetiana
Bilenko, który pokonała 3:0 Annę
Węgrzyn i 3:1 aktualną mistrzynie

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa
vs. Wisła Kraków
W najbliższy piątek 9 kwietnia
Raków Częstochowa zmierzy
się na wyjeździe z Wisłą Kraków w ramach 24. kolejki PKO
Ekstraklasy. Początek spotkania zaplanowany został na godzinę 20:30. Transmisję będzie
można obejrzeć na Canal+
Sport.

Bebetto AZS UJD

W środę 7 kwietnia rozegrany został zaległy mecz 16.
kolejki ekstraklasy pomiędzy Bebetto AZS UJD Częstochowa a AZS UE Wrocław.
Wyjazdowe spotkanie dla
częstochowskich tenisistek
stołowych nie było szczęśliwe. Uległy one swoich rywalkom 2:3, dopisując do
swojego konta czwartą porażkę w tym sezonie.
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Finał
na stadionie
w Lublinie

Polski w singlu Natalię Bajor. W
trzeciej partii Sandra Wabik przegrała z brązową medalistką mistrzostw Polski Katarzyną Węgrzyn. Bliska odniesienia zwycięstwa była Roksana Załomska, która
uległa Natalii Bajor i Annie Węgrzyn w stosunku 2:3 – zrelacjonował klub. Choć częstochowianki
odniosły porażkę w tym spotkaniu,
mają na swoim koncie 37 punktów
i pozostają na trzeciej pozycji. Dzieli je jeden punkt przewagi nad
czwartym w tabeli AZS UE Wrocław. Do końca rundy zasadniczej
pozostają jeszcze trzy spotkania.

KU AZS UE Wrocław
– Bebetto AZS UJD Częstochowa 3:2
Natalia Bajor – Roksana Załomska 3:2
Anna Węgrzyn – Tetyana Bilenko 0:3
Katarzyna Węgrzyn – Sandra Wabik 3:1
Natalia Bajor – Tetyana Bilenko 1:3
Anna Węgrzyn – Roksana Załomska 3:2

Polski Związek Piłki Nożnej
poinformował, że finał Fortuna Pucharu Polski zostanie rozegrany 2 maja na
Arenie Lublin. Miejsce w tej
fazie rozgrywek zapewniła
sobie Arka Gdynia. Aby
zmierzyć się z tym zespołem w wielkim finale, Raków Częstochowa będzie
musiał pokonać na wyjeździe Cracovię.
Spotkanie Cracovia – Raków
Częstochowa
odbędzie
się
14 kwietnia o godz. 17:30. Transmisję poprowadzi telewizja Polsat Sport. Będzie to drugi mecz
półfinałowy Fortuna Pucharu Polski. W pierwszym spotkaniu tej
fazy niespodziewanie zwyciężyła
Arka Gdynia, pokonując wyżej notowanego Piasta Gliwice. Choć
w regulaminowym czasie gry oraz
dogrywce nie padła ani jedna
bramka, zadecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali żółto-niebiescy. Ostatecznie zwyciężyli
4:3 i awansowali do finału.

■ Opracowanie kolumny: PAULA NOGAJ

Poprzedni mecz Rakowa ze Stalą
Mielec w ramach 23. kolejki został
przełożony decyzją Departamentu
Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
ze względu na pozytywne wyniki testów na koronawirusa w zespole
Czerwono-Niebieskich. Nowy termin spotkania ma zostać ogłoszony
po ustaleniach z oficjalnym nadawcą – telewizją CANAL+. - Ekstraklasa,
mimo zaostrzonej sytuacji epidemicznej w kraju, kontynuuje rozgrywki zgodnie z terminarzem.
Około 400 osób we wszystkich klubach podlega ścisłym procedurom
sanitarno-medycznym, obejmującym m.in. codzienne obserwacje
stanu zdrowia i regularne testy. Mają one na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie ewentualnych zakażeń. W takich przypadkach natychmiast wdrażane są procedury
izolacji. Stosowane rozwiązania
przekładają się na bezpieczeństwo
uczestników rozgrywek – dotychczas tylko pojedyncze mecze zostały
przełożone i były one na bieżąco odrabiane – zapewniła spółka w specjalnym komunikacie. Mecz Rakowa

z Wisłą ma odbyć się zgodnie z planem. Częstochowski klub przygotował przedmeczowy raport dotyczący piątkowego rywala, który po 23
rozegranych meczach zajmuje 11.
miejsce w tabeli. Ma na swoim koncie 28 punktów. - Ostatnie tygodnie
nie były zbyt udane dla podopiecznych trenera Petera Hyballi. Od początku marca wygrali tylko jedno
spotkanie, z zamykającą tabelę Stalą Mielec (3:1). Poza tym raz zremisowali i dwukrotnie doznali porażki.
Przed kilkoma dniami Biała Gwiazda przegrała w Bielsku-Białej z Podbeskidziem 0:2. W jesiennym meczu pomiędzy Rakowem a Wisłą
padł bezbramkowy remis. Sędzia
Piotr Lasyk nie uznał w tym spotkaniu dwóch bramek Andrzeja Niewulisa i Kamila Piątkowskiego, a bliski szczęścia był Marcin Cebula, którego strzał wylądował na słupku
bramki Mateusza Lisa. Krakowski
zespół prowadził wówczas Artur
Skowronek, który rozstał się ze stanowiskiem 30 listopada ubiegłego
roku, a kilka dni później trenerem
Wisły został wspomniany Hyballa –
informuje Raków Częstochowa. Sytuacja Czerwono-Niebieskich wygląda zdecydowanie lepiej. Po
22 rozegranych meczach podopieczni szkoleniowca Marka Papszuna
zgromadzili 37 punktów, które dają
im obecnie 3. miejsce w tabeli. Odnieśli oni do tej pory 10 zwycięstw,
zremisowali 7 razy, a na swoim koncie mają zaledwie 5 porażek.
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■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

