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Karetki w nowych kolorach

Koniec z białymi 
ambulansami!

Wszystkie karetki Państwowego 
Ratownictwa Medycznego będą już 
tylko w jednym kolorze – żółtym. 
Zmienione zostaną także umundu-
rowania zespołów ratownictwa. 
Takie zasady wprowadza projekt 
rozporządzenia ministra zdrowia, 
skierowany do konsultacji.

Obecnie ambulanse są koloru 
białego lub żółtego. Proponowana 
zmiana ogranicza kolor specjali-
stycznych środków transportu sa-
nitarnego tylko do żółtego. Resort 
wyjaśnia, że jest to podyktowane 
koniecznością ujednolicenia kolory-
styki pojazdów wykorzystywanych 
w systemie Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego.

Na dostosowanie wymagań prze-
widziano okres przejściowy do 31 
grudnia 2029 r., co – jak podaje MZ 
- w pełni umożliwi dysponentom ze-
społów ratownictwa medycznego 
wymianę ambulansów w ramach 
kosztów eksploatacyjnych.

Projektowane rozporządzenie 
zmienia umundurowanie członków 
zespołów ratownictwa medycznego 
naziemnych i lotniczych.

Proponowane w tym zakresie 
zmiany – jak wskazano w uzasad-
nieniu regulacji - są wynikiem wie-
loletniej obserwacji użytkowanego 
umundurowania, odpowiadają ak-
tualnemu zapotrzebowaniu oraz 
stanowią odpowiedź na wnioski zgła-
szane przez organizacje społeczne 
zrzeszające personel.

Dotychczas stosowaną koszulę za-
stąpiono bardziej uniwersalną bluzą 
ze wzmocnionej tkaniny typu Rip 
– Stop, zrezygnowano z obowiązku 
wykorzystywania czapki letniej oraz 
wprowadzono rysunki pomocnicze 
obrazujące w sposób graficzny ele-
menty umundurowania.

Ponadto, w projekcie rozporzą-
dzenia wprowadzono zmiany doty-

czące oznaczenia funkcji i nazwiska 
tożsame z oznaczeniami przyjętymi 
w innych służbach (Państwowa 
Straż Pożarna, Policja, Siły Zbrojne 
RP, Straż Graniczna), przez noszenie 
emblematów funkcji i nazwiska od-
powiednio po lewej i prawej stronie.

Znormalizowano również umiesz-
czenie flagi państwowej na rękawie 
oraz znaku graficznego systemu Pań-
stwowe Ratownictwo Medyczne.

Projekt rozporządzenia wpro-
wadza także zmiany umundurowania 
członków lotniczych zespołów ra-
townictwa medycznego oraz precy-
zuje podstawowe wymagania, jakie 
ma spełniać.

Zmiany normują kolorystykę 
umundurowania określoną barwą 

czerwoną z elementami wstawek 
w kolorze czarnym. Projekt wpro-
wadza również zmiany w zakresie 
wymagań technicznych i użytkowych 
w podziale na pory roku, w jakich 
przedmioty mają być użytkowane 
(lato, zima lub cały rok).

Umundurowanie członków ze-
społów ratownictwa medycznego, 
zakupione lub wydane przed dniem 
wejścia w życie projektowanego 
rozporządzenia, niespełniające wy-
magań określonych w załącznikach, 
będzie mogło być używane do wy-
czerpania zapasów magazynowych 
lub jego zużycia, jednak nie dłużej niż 
do 31 grudnia 2026 r.

 ■ Katarzyna Gwara
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Ponad trzy tysiące krzewów 
zostanie dosadzonych w alei 
Najświętszej Maryi Panny w ra-
mach projektu „Częstozielona”. 

Sponsorem roślin jest firma 
ogrodnicza Dark-Land – Szkół-
ka Drzew i Kwiatów Ozdobnych 
z Rzerzęczyc.

Pierwsze rośliny zostały już po-
sadzone. Sukcesywnie będą do 
nich dosadzane kolejne. W  cen-
trum miasta pojawią się krzewy 
irgi karłowatej i  irgi Dammera, 
tawuły brzozolistne i gęstokwia-
towe, jałowiec łuskowaty, mi-
krobioty syberyjskie, trzmieliny 
Silver Queen oraz róża okry-
wowa biała.

Krzewy znacząco wzbogacą 
zieleń w  samym centrum miasta 
i  uzupełnią pewne ubytki, które 
nastąpiły w  minionych latach. 
W sumie w alei dosadzonych zo-
stanie ponad 3 tysiące krzewów, 
według planu uzgodnionego 
z  Centrum Usług Komunalnych 
oraz Wydziałem Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa 
Urzędu Miasta.

Wykonawcą prac i  sponsorem 
krzewów jest firma Dark-Land – 
Szkółka Drzew i Kwiatów Ozdob-
nych z  Rzerzęczyc, w  której 
w  ramach kolejnej edycji miej-
skiego projektu „Zawodowa 
Współpraca” staż pracowniczy 
ma odbyć 6 osób. Koszty stażu 
w wymiarze 150 godzin i wartości 
2 tys. zł, będą refundowane ze 
środków tego unijnego projektu.

 ■ Katarzyna Gwara

Od 4 maja przedsiębiorcy z okre-
ślonych branż będą mogli 
wystąpić o zwolnienie z opłacania 
składek także za marzec i  kwie-
cień 2021 r. Nadal będzie można 
uzyskać ze zwolnienia za grudzień 
2020 r., styczeń, a  także za luty 
2021 r., jeżeli będą spełnione nowe 
określone warunki. Pojawi się też 
możliwość otrzymania od jednego 
maksymalnie do pięciu świadczeń 
postojowych.

Takie zmiany wynikają z  roz-
porządzenia Rady Ministrów 
z  16 kwietnia 2021 r. w  sprawie 
wsparcia uczestników obrotu go-
spodarczego poszkodowanych 
wskutek pandemii COVID-19. 
Wejdzie one w  życie 4 maja. - 
Zgodnie z  przepisami z  pomocy 
będą mogli skorzystać m.in. 
przedsiębiorcy, którzy odczuli 
negatywne skutki występowania 
w  Polsce Covid-19. To 46 branż, 
które już wcześniej otrzymały 
pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów 
działalności, w tym: salony kosme-
tyczne, fryzjerskie, sklepy me-
blowe, budowlane i  prowadzące 
handel detaliczny w galeriach han-
dlowych – mówi prof. Gertruda 

Uścińska, prezes ZUS.
O wsparcie będą mogli wystąpić 

przedsiębiorcy, którzy powstali 
przed listopadem 2020 roku i  na 
31 marca 2021 r. prowadzili prze-
ważającą działalność oznaczoną 
jednym z kodów PKD wskazanych 
w rozporządzeniu.

Kolejne wsparcie z ZUS

Przedsiębiorcy uzyskają zwol-
nienie ze składek także za ma-
rzec i  kwiecień lub sam kwiecień. 
Wnioski w tej sprawie będą mogli 
składać od 4 maja – przez Plat-
formę Usług Elektronicznych ZUS.

Umorzenie składek i  ponowne 
postojowe z  ZUS przysługuje 
firmom, które zanotowały spadek 
przychodu o  co najmniej 40 proc. 
Ten warunek weryfikuje się, po-
równując przychód w  jednym 
z  dwóch miesięcy poprzedzają-
cych złożenie wniosku do przy-
chodu z  miesiąca poprzedniego 
albo z  analogicznego miesiąca 
roku poprzedniego, albo z  lutego 
2020 r., albo z  września 2020 r. 
Nowością jest tu więc możliwość 
porównania przychodu do sytuacji 
z  lutego 2020 roku, czyli okresu 
sprzed pandemii.

Żeby otrzymać zwolnienie ze 

składek także za marzec i  kwie-
cień, przedsiębiorca musi złożyć 
w  tej sprawie wniosek do ZUS 
do końca czerwca. Jeśli firma ma 
obowiązek samodzielnego spo-
rządzania dokumentacji rozlicze-
niowej, to w  tym terminie musi 
dostarczyć również dokumenty 
rozliczeniowe za marzec i  kwie-
cień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli 
już opłacić składki za te miesiące, 
będą mogli uzyskać ich zwrot.

Dodatkowe postojowe

Rozporządzenie z  16 kwietnia 
wprowadza także zmiany w świad-
czeniu postojowym. Przedsię-
biorcy z  określonych branż będą 
mogli otrzymać świadczenie 
postojowe od jednego maksy-
malnie do pięciu razy, przy czym 
liczba możliwych do otrzymania 
świadczeń jest pomniejszana 
o już otrzymane na podstawie po-
przednich rozporządzeń (tj. z  19 
grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.). 
Wniosek o  to świadczenie można 
złożyć najpóźniej w  ciągu 3 mie-
sięcy od miesiąca, w  którym zo-
stanie zniesiony stan epidemii.

 ■ Katarzyna Gwara
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Auto-Moto Grabowski – komis 
samochodowy s.20

Bauland – materiały budowlane 
 s.16

Credit Agricole – bank  s.3

Eco-Team - fotowoltaika  s.11

Ekotechnika OZE – fotowoltaika 
 s.13

Eko Czas – Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, szamba 
ekologiczne  s.14

Giełda Kwiatów WSOP  s.6

Gregor – listwy, narzędzia, 
akcesoria  s.10

Hegam – pompy ciepła kotły  str.7

Hofa – systemy fotowoltaiczne  s.10

Jurex Okna – okna pcv  s.12

Kadex - mechanika 
samochodowa  s.20

Kotły-Kowalski – producent 
kotłów  s.13

MAJEROWIE PPHU E.S.G Majer – 
producent blachy  s.17

Marol – składy budowlano-
opałowe  s.8

Materiały Ogniotrwałe S.C.  s.8
MDT Szkolenia – centrum 
szkoleniowe  s.21

Metal Bernat - PPUH Bernat R.  
– artykuły metalowe  s.9

Moto-Strefa Damian Drużyński  
– blacharstwo, lakiernictwo  s.21

Nowbud – Klimczyk – 
przedsiębiorstwo budowlane  s.17

Okmar – okna, drzwi  s.12
Okno na świat – okna, drzwi  s.15

ParkLand Inwestycje Spółka 
Jawna – Deweloper  s.24

P.T.H Jan Mesjasz – materiały 
budowlane  s.12
Robotex – art. BHP  s.15

Roltex – Żaluzje, rolety, moskitiery, 
plisy  s.14
Serwis blacharsko-lakierniczy 
Krzysztof Siudeja  s.21

Seven II – skład materiałów 
budowlanych  s.9

Solaro – fotowoltaika  s.15
Stihl – urządzenia ogrodowe  s.1

Sunny System – fotowoltaika  s.16
Szpieg – sklep detektywistyczny 
 s.5

Tacho – tachografy  s.21

Termowizja Eko+ – badania 
termowizyjne budynków  s.12

Tkaniny Sp. z o.o. – sklep z 
tkaninami  s.24

Wobo-Monter s.c. – zakład 
instalacji sanitarnych  s.17

Wulkan S.A. – Odlewnia żeliwa  s.14

V-design Barbara Okularczyk – 
Artykuły do wystroju wnętrz  s.6
Zakład ortopedyczny S.C - sprzęt 
medyczny  s.2

FIRMY 
Z GWARANCJĄ

„Polskie serce pękło.
Katyń 1940”

Częstochowianie  
w gronie 
ogólnopolskich 
laureatów

Uwaga

Dziki 
„atakują” 
auta  
w Kłobucku

„Polskie serce pękło. Katyń 
1940” - tak brzmiało hasło kon-
kursu literacko-plastycznego dla 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych, w tym roku odbyła się jego 
II edycja. Pomysłodawczynią 
konkursu była marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek. W  gronie laure-
atów znaleźli się uczniowie 
częstochowskich szkół.

 
W  kategorii plastycznej kon-

kursu na podium znalazł się m.in. 
Paweł Szczepanik z  Technikum 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich im. św. Józefa w  Czę-
stochowie. W  kategorii na tekst 
piosenki wygrała Kamila Jedynak 
z  IV Liceum Ogólnokształcące im. 
Henryka Sienkiewicza w  Często-
chowie.

Laureaci dostali nagrody. 
W  skład Komitetu Honorowego 
II konkursu „Polskie Serce Pękło. 
Katyń 1940” weszli: prezydent An-
drzej Duda jako przewodniczący, 
marszałek Sejmu Elżbieta Witek, 
minister spraw wewnętrznych 
i  administracji, minister obrony 
narodowej oraz minister edukacji 
i nauki.

 ■ bea

W Kłobucku grasują dziki. Nie-
dawno locha zaatakowała 
samochód, który jechał w po-
bliżu młodych dzików idących 
środkiem ulicy.

Mieszkańcy ulic: Podleśnej, Rów-
noległej i Rolniczej są przerażeni. 
Po okolicy biega około 20 małych 
warchlaków, lochę widać na uli-
cach miasta prawie codziennie, 
zazwyczaj około godziny 18. prze-
chadza się ze swoimi młodymi.

- Boimy się, że nas zaatakuje 
stając w obronie młodych, cho-
dzimy na spacery i różnie może być. 
Dziki mogą nas poranić - mówią 
kłobucczanie. - Miasto powinno 
ustawić tabliczki ostrzegawcze.

Miejscy urzędnicy znają temat, 
ponieważ co trochę dzwonią do 
nich mieszkańcy z informacjami o 
grasujących po Kłobucku dzikach. 
Pracownicy wydziału gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska 
powiadomili już koła łowieckie o 
pojawieniu się dzików na ulicach 
Kłobucka i Łobodna. Także Staro-
stwo Powiatowe wie o problemie 
i w najbliższym czasie ma wydać 
decyzję o odstrzale.

 ■ bea

Pojawią się nowe krzewy i kwiaty

W centrum miasta 
będzie bardziej zielono

Zmiany od 4 maja

Nowa odsłona tarczy branżowej

zdj.  UM Częstochowy
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Ponad trzysta worków wypełnionych róż-
nego rodzaju odpadami zebrali mieszkańcy 
Zawodzia. Posprzątali oni odcinek od ulicy 
Mirowskiej do ulicy Legionów – wzdłuż rzeki 
Kucelinki.

Co można znaleźć na wałach? Niemal 
wszystko! Przy brzegu leżało mnóstwo szkla-
nych i plastikowych butelek, puszki, opako-
wania foliowe, papiery i wiele, wiele innych. 
Chętnych do posprzątania tego terenu nie 
brakowało. W akcji wzięli udział i ci młodsi, i 
ci nieco starsi. Mieszkańcy uzbrojeni w worki, 
rękawiczki, grabki i szufelki zebrali się i ruszyli 

w świat. Efekt? Przeszedł najśmielsze oczeki-
wania organizatorów. Udało się zebrać ponad 
trzysta worków po brzegi wypełnionych róż-
nego rodzaju odpadami.

Organizatorem wspólnego sprzątania była 
Akademia Seniora. Partnerami akcji byli nato-
miast: radna Krystyna Stefańska, Stowarzy-
szenie Wspólnie dla Częstochowy oraz Rada 
Dzielnicy Zawodzie-Dąbie. Wszystko oczywi-
ście odbywało się w ścisłym reżimie sanitarnym.

 ■ Katarzyna Gwara
 ■ zdj. Organizatorzy

aktualności

Zawodzie potrafi

Posprzątali 
swoją dzielnicę

Będą nowe przepisy

Limity wiekowe dla... 
jeżdżących na hulajnogach
Jeszcze przed wakacjami mają wejść w 
życie nowe przepisy dotyczące jazdy 
na hulajnogach elektrycznych. Za ich 
sprawą wprowadzone zostaną limity 
prędkości, a także limity wiekowe.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, 
kierujący hulajnogą elektryczną może 
korzystać głównie z drogi dla rowerów 
lub pasa ruchu dla rowerów – z pręd-
kością dopuszczalną 20 km/h. W przy-
padku, gdy ich brakuje, będzie można 
korzystać z jezdni, ale tylko takiej, po 
której ruch pojazdów jest dozwolony 
z prędkością nie większą niż 30 km/h. 
Jednak i w takim miejscu jadący hulaj-
nogą nie będzie mógł przekroczyć 20 
km/h.

Hulajnogą elektryczną będzie też 
można wyjątkowo poruszać się chod-
nikiem lub drogą dla pieszych, gdy 
chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, 
po której ruch pojazdów jest dozwo-
lony z prędkością większą niż 30 km/h i 
brakuje wydzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów. Trzeba 
będzie jechać tam z prędkością zbliżoną 
do prędkości pieszego, zachować szcze-
gólną ostrożność i ustępować pierw-
szeństwa pieszemu oraz nie utrudniać 
ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną 
przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat 
wymagane będzie posiadanie karty ro-
werowej lub prawa jazdy kategorii AM, 
A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 
18 lat, dokument taki nie będzie wy-
magany. Natomiast dzieci w wieku do  
10 lat będą mogły jeździć hulajnogą 

elektryczną jedynie w strefie zamiesz-
kania, pod opieką osoby dorosłej.

Podobne przepisy przewidziano dla 
kierujących urządzeniami transportu 
osobistego. Użytkownicy tych pojazdów 
będą mogli się poruszać wyłącznie po 
drogach dla rowerów i chodnikach.

Z kolei w przypadku urządzeń wspo-
magających ruch, jak np. rolki, wrotki, 
deskorolka nie będą potrzebne żadne 
uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń 
wiekowych.

Ustawa wprowadza również kary za 
poruszanie się hulajnogą elektryczną, 
UTO lub urządzeniem wspomagającym 
ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych 
– z prędkością większą niż prędkość 
zbliżona do prędkości pieszego lub za 
nieustępowanie pierwszeństwa pie-
szemu.

Najwyższy mandat - w wysokości od 
300 do 500 zł - będzie można dostać 
za kierowanie na drodze publicznej, w 
strefie zamieszkania lub w strefie ruchu 
pojazdem innym niż mechaniczny przez 
osobę znajdującą się w stanie po użyciu 
alkoholu lub podobnie działającego 
środka.

 ■ Katarzyna Gwara
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Ministerstwo rodziny i polityki 
społecznej zastanawia się nad 
nowym świadczeniem. Jak po-
wiedziała minister Marlena Ma-
ląg na antenie Polskiego Radia, 
ciekawym rozwiązaniem jest... 
wsparcie finansowe dziadków, 
którzy opiekują się dziećmi.

Rozwiązanie związane z  przy-
znawaniem zasiłków dla babć 
i  dziadków, którzy zajmują się 
swoimi wnukami, funkcjonuje już 
na Węgrzech. Opiera się ono na 
możliwości „przekazania” zasiłku 
wypłacanego z  tytułu opieki nad 
dzieckiem babci lub dziadkowi opie-

kującemu się wnukiem w wieku od 
1 do 3 lat. Wysokość świadczenia 
uzależniona jest od pensji rodzica, 
ale nie może być wyższy niż usta-
wowy limit – maksymalnie to 3000 
zł miesięcznie. Warunkiem przy-
znania takiego świadczenia jest 
jednak zrezygnowanie na czas jego 
otrzymywania z  pobierania eme-
rytury lub renty. Emeryt, który 
otrzymuje pieniądze, nie może też 
nigdzie pracować.

- Ciekawymi rozwiązaniami, reali-
zowanymi już na Węgrzech, są m.in. 
wprowadzenie opieki dla dziadków, 
świadczenia, które pozwalają, że 
dziadkowie przejmują opiekę nad 
dziećmi w  okresie od pierwszego 
do trzeciego roku życia, aby rodzice 

mogli dokonać wyboru, czy rzeczy-
wiście mama wraca do pracy, czy 
korzysta z  rozwiązania instytucjo-
nalnego – mówiła kilka dni temu 
na antenie radiowej Jedynki mini-
ster rodziny i  polityki społecznej 
Marlena Maląg. Jej zdaniem młodzi 
Polacy chcą mieć dzieci, więc to 
właśnie rządzący powinni stworzyć 
im warunki do tego, aby im to uła-
twić.

W  kuluarach pomysł już teraz 
nazywa się „Babcia plus”. Nie wia-
domo na razie, w  jakim kształcie 
program mógłby funkcjonować 
w  naszym kraju – zostałby zaim-
portowany z Węgier bez zmian, czy 
może dostosowany do polskiej rze-
czywistości?

Czternasta emerytura. 
Kiedy zostanie 
wypłacona?

Wniosek 
o emeryturę 
z datą wsteczną?

Dodatkowe pieniądze na kontach 
emerytów i rencistów

Emeryci, których miesięczne świadczenie nie przekracza 
2900 zł brutto, otrzymają „czternastki” w wysokości mini-
malnej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto. Osoby pobierające 
wyższe świadczenia będą otrzymywały „czternastki” po-
mniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Pienią-
dze będą wypłacane z urzędu w terminie wypłaty listopado-
wych świadczeń.

Z  szacunków wynika, że „czternastki” ma otrzymać  
9,1 mln osób. Około 1,2 mln z  nich pobiera wyższe emerytury 
i  w  związku z  tym będzie miało czternastki pomniejszane zgodnie  
z zasadą złotówka za złotówkę (czyli czternasta emerytura będzie 
pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł). Świadczenia 
nie otrzyma natomiast około 500 tys. osób, których emerytura wy-
nosi ponad 4150 zł brutto.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z  urzędu w  ter-
minie wypłaty listopadowych świadczeń. W  wyjątkowych sy-
tuacjach świadczenie będzie wypłacone w  grudniu 2021 
r. – w  przypadku świadczeń i  zasiłków przedemerytalnych  
– i  w  styczniu 2022 r. – w  przypadku okresowo co kwartał wy-
płacanych świadczeń z  ubezpieczenia społecznego rolników. 
Dodatkowe świadczenie nie będzie podlegało potrąceniom  
i egzekucjom.

Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość. Nie ominęła ona 
również spraw związanych z emeryturami. ZUS starał się 
wprowadzić ułatwienia, które sprawiają, że wniosek o świad-
czenie można złożyć bez wychodzenia z domu. Również onli-
ne można skonsultować się z doradcą emerytalnym, który 
pomoże wybrać najlepszy termin przejścia na świadczenie. 
Teraz z wnioskiem o emeryturę nie trzeba się aż tak spie-
szyć, bo ZUS może przyznać świadczenie z datą wsteczną.

Emerytury, renty i  inne świadczenia o  charakterze długotermi-
nowym są przyznawane, jak też ponownie ustalana jest ich wysokość 
lub podjęcie wypłaty na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. 
- Jeżeli taki wniosek zostanie złożony najpóźniej 30 dni po ustaniu 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
związanych z COVID-19, to ZUS może ustalić prawo do świadczenia, 
ponownie ustalić jego wysokości lub podjąć jego wypłatę od dnia, 
w którym wnioskodawca spełnił wymagane do tego warunki. Jednak 
nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r.- informuje Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Aby było to możliwe, klient musi do składanego wniosku dołączyć 
oświadczenie, w którym wyrazi wolę, aby świadczenie zostało przy-
znane lub przeliczone z  datą wsteczną. - W  tej sytuacji można sko-
rzystać z przygotowanego przez ZUS gotowego formularza - druku 
oświadczenia ERO - wyjaśnia rzeczniczka.

W  przypadku przedłożenia oświadczenia, wniosek w  sprawie 
świadczenia ZUS zakwalifikuje tak, jakby był złożony w  dacie speł-
nienia warunków do przyznania, ponownego ustalenia wysokości 
lub podjęcia wypłaty świadczenia – nie wcześniej jednak niż od  
1 marca 2020 r.

1,2 miliona świadczeniobiorców w 
województwie śląskim otrzyma w 
tym roku dodatkowe roczne 
świadczenie pieniężne, tzw. trzy-
nastą emeryturę. Kwota 
tegorocznych „trzynastek” wy-
płaconych przez śląskie oddziały 
ZUS to prawie 1,5 mld zł..

Dodatkowe świadczenie pie-
niężne przysługuje osobom 
uprawnionym m.in. do: emery-
tury, renty (z tytułu niezdolności 
do pracy, szkoleniowej, socjalnej, 
rodzinnej), rodzicielskiego świad-
czenia uzupełniającego (Mama 
4+), nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, świadczenia lub 
zasiłku przedemerytalnego. 

- Aby otrzymać „trzynastkę” na-
leżało mieć ustalone prawo do 
jednego z tych świadczeń na dzień 
31 marca 2021 r. i  je pobierać - 
wyjaśnia Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa. 

Wypłata razem z kwietniową 
emeryturą i rentą

ZUS wypłaca tzw. trzynastki 
razem ze świadczeniem przysłu-
gującym za kwiecień, w terminie 
płatności emerytury czy renty. Ter-
minów płatności w ZUS jest kilka: 1, 
5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. 
Ponieważ ostatni termin wypłaty 
świadczenia, czyli 25.04,  przypada 
w niedzielę, to emeryci i renciści 
swoją „trzynastkę” otrzymają już w 

piątek, 23 kwietnia.
Większość „trzynastek” jest wy-

płacona w kwietniu, jednak pozo-
stają jeszcze dwa terminy majowe 
(1 i 5 maja) dla osób pobierających 
świadczenie lub zasiłek przedeme-
rytalny. - W związku z tym, że 1 maja 
jest dniem wolnym od pracy, środki 
te będą przekazane na pocztę 27 
kwietnia, a przelane do banku 29 
kwietnia, czyli „trzynastki” trafią do 
świadczeniobiorców jeszcze przed 
majówką - podkreśla rzeczniczka.

W tym roku oddziały ZUS w woje-
wództwie śląskim w kwietniu zreali-
zują około 1, 2 mln wypłat na kwotę 
blisko 1,5 mld zł.

W całym kraju 13 emerytura 
została przyznana i wypłacona 
(22.4.2021) dla 8 424 155 uprawnio-
nych na kwotę 10 476 156 752,65 zł.

Jednakowa kwota dla wszyst-
kich, bez potrąceń i egzekucji

- ZUS wypłaca „trzynastkę” 
wszystkim uprawnionym automa-
tycznie, bez konieczności składania 

wniosku. Kwota świadczenia to 
1250,88 zł brutto. Z tego, w więk-
szości przypadków, trzeba potrącić 
zaliczkę na podatek dochodowy 
i składkę zdrowotną. Najczęściej 
„na rękę” będzie to  około 1022 
zł. Co ważne, „trzynastka” jest 
zwolniona od egzekucji komorni-
czych i innych potrąceń, nawet jeśli 
pieniądze trafią na konto. Świad-
czenie ma bowiem specjalny opis, 
dzięki któremu komornik łatwo 
rozpozna je w przelewach - wyja-
śnia rzeczniczka. 

Co ważne, do renty rodzinnej, 
którą pobiera kilka osób, przysłu-
guje jedno świadczenie. Zatem ZUS 
podzieli je w równych częściach na 
każdą uprawnioną osobę.

Dodatkowe świadczenie pie-
niężne oprócz Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych swoim 
świadczeniobiorcom wypłaca także 
KRUS, Zakład Emerytalno-Ren-
towy MSWiA, Wojskowe Biura 
Emerytalne i Biuro Emerytalne 
Służby Więziennej.

Rząd chce płacić 
za opiekę 

nad wnukami
Będą zasiłki 

dla babć 
i dziadków?

Oddział Liczba wypłat Kwota wypłat

Bielsko-Biała 160 797 200 154 716

Chorzów 203 451 253 533 780

Częstochowa 142 456 177 200 967

Rybnik 258 907 322 067 256

Sosnowiec 198 409 247 329 164

Zabrze 227 769 283 726 274
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„Miej kulturę, nie zaśmiecaj” - to 
hasło przewodnie kampanii zor-
ganizowanej  przez 
częstochowski wydział pre-
wencji we współpracy 
z  pracownikami Teatru im. 
Adama Mickiewicza. Ma ona na 
celu przede wszystkim propago-
wanie prawidłowej postawy 
wśród dzieci i  młodzieży doty-
czącej ochrony środowiska.

Kampania została zainauguro-
wana w  gminie Mstów. Naczelnik 
Wydziału Prewencji KMP w  Czę-
stochowie nadkomisarz Artur 
Włodarski i profilaktyk — młodszy 
aspirant Kamil Sowiński omówili 
jej tematykę. Następnie zebrani 
– z  częstochowskimi aktorami 
na czele - wzięli się za sprzątanie 
otoczenia. Wszystko odbywało się 
w ścisłym reżimie sanitarnym.

Tereny zielone, na których od-
bywało się sprzątanie, wytypo-

wane zostały przy współpracy 
z  kłomnickimi dzielnicowymi oraz 
na podstawie zgłoszeń dokony-
wanych na Krajowej Mapie Za-
grożenia Bezpieczeństwa. - Kilka 
dni temu wolontariusze wypełnili 
po brzegi kilkadziesiąt worków 
śmieci, wśród których nie za-
brakło również rozrzuconego na 
terenie lasu sprzętu RTV i  AGD. 
Taki obraz świadczy nie tylko 
o  ludzkiej nieodpowiedzialności, 
ale jest też przejawem braku 
kultury i  szacunku dla otoczenia 
– zaznacza młodszy aspirant 
Kamil Sowiński. W  ramach całej 
kampanii oprócz akcji sprzątania 
Ziemi zaplanowano także pre-
lekcje dla dzieci i młodzieży oraz 
warsztaty ekologiczne.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Piękna inicjatywa

Pamiętają o starszych harcerzach

Badania

Zgłoś się na bezpłatną 
mammografię

Miejski konkurs

Napisali prace dyplomowe o mieście. 
Zostali nagrodzeni

Własnoręcznie wykonane kartki, 
ozdobione jajka, przetwory oraz 
najróżniejsze wypieki trafiły do 
paczek, które młodzi harcerze 
przekazali seniorom. Wśród ob-
darowanych był między innymi 
nestor harcerski Mieczysław 
Hrehorów.

W  inicjatywie wzięły udział 
zuchy z  4 GZ „Mstowskie Sło-
neczka”, 15 GZ „Radosne Ogniki”, 
36 GZ „Pluszowe Niedźwiadki”, 
harcerze 23 MDH „Amonit”, 50 
KDH „Sienkiewiczacy”, wędrow-
nicy z  22 CDW „Żywioły” oraz 
instruktorzy Związku Drużyn „Ni-
grum”. - To była dla nas możliwość 
międzypokoleniowej wymiany 
i  cudownych przeżyć – podkreśla 
hm. Agnieszka Borowiecka. Ra-
dości i  wzruszeniom seniorów nie 
było końca. - Szczególną uwagę 
zwróciliśmy przede wszystkim na 

osoby samotne. Te drobne upo-
minki sprawiły im ogromną ra-
dość – podkreśla hm. Halina Pałka, 
przewodnicząca Hufcowej Komisji 
Historycznej. Wśród obdarowa-
nych był między innymi Mieczy-
sław Hrehorów, nestor harcerski. 
To jeden z najbardziej znanych i za-
służonych w  Częstochowie dzia-
łaczy w dziedzinie kultury fizycznej. 
Pochodzi z  wielopokoleniowej 
rodziny patriotycznej. Wzrastał 
z  pasją społecznego, patriotycz-
nego i  sportowego działania. 
Wpływ na kształtowanie jego cha-
rakteru i  późniejsze spojrzenie na 
świat, w  dużej mierze zawdzięcza 
właśnie harcerstwu, do którego 
wstąpił jako dziecko. Późniejszy 
nestor częstochowskiego sportu 
akademickiego niejednokrotnie 
cudem uniknął śmierci. Szczęśliwie 
przeżył trzy okupacje: sowiecką od 
17 września 1939 roku, niemiecką 
w  latach 1941-1944 i  powtórną 

sowiecką w 1944. To właśnie pod-
czas tej ostatniej został areszto-
wany i – jak sam zaznacza – cudem 
uniknął wywózki przez NKWD. Tuż 
po zakończeniu II Wojny Światowej 
został przesiedlony ze Lwowa wła-
śnie do Częstochowy. W 1945 roku 
w naszym mieście rozpoczął studia 
i wraz z przyjaciółmi powołał Aka-
demicki Związek Sportowy. - Serce 
się raduje na myśl o tym, że młodzi 
pamiętaj o  nas, seniorach. To 
bardzo miły gest – przyznał Mie-
czysław Hrehorów.

Inicjatywa związana z  przygo-
towaniem i  rozwiezieniem świą-
tecznych paczek dla seniorów była 
możliwa dzięki druhnom Lidii So-
snowskiej, Dorocie Gal, Anecie Poł-
czyńskiej, Beacie Sieradzkiej, Marcie 
Prześlak - Maj i  Marii Kotkiewicz, 
Agnieszce Borowieckiej, Halinie 
Pałce oraz Teresie Nowakowskiej, 
która czuwała nad całością.

Panie w wieku 50-69 lat będą 
mogły skorzystać z bezpłatnych 
badań mammograficznych, które 
realizowane będą w Często-
chowie 14 maja. Jeżeli spełniasz 
kryteria wiekowe – przyjdź, 
zbadaj się i zyskaj spokój. Mo-
żesz też zachęcić bliskie osoby w 
podobnym wieku, aby również 
skorzystały z tej szansy. Badania 
będzie realizować mobilna pra-
cownia mammograficzna LUX 
MED.

W trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo, badania będą wykonywane z 
zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności w zakresie zarówno 
wyposażenia techników w nie-
zbędne środki ochrony osobistej, 
jak i procedur dezynfekcji pra-
cowni i aparatury diagnostycznej 
oraz obsługi pacjenta.

W pracowni będą mogły jed-
nocześnie przebywać tylko trzy 
panie,  co zapewnia możliwość 
utrzymania dystansu 2 metrów.  
Przed badaniem pracownicy me-
dyczni zmierzą pacjentkom tem-
peraturę i poproszą o wypełnienie 
ankiety. Do dyspozycji będą także 
środki do dezynfekcji rąk.

Zainteresowane osoby, zarówno 
podczas rejestracji, jak i samego 
badania, proszone są o stosowanie 
maseczek.

Do bezpłatnego badania są 
uprawnione kobiety w wieku 
50-69 lat, które są ubezpieczone, 

nie są leczone z powodu raka piersi 
a także:

 ● nie miały wykonanej mammo-
grafii w ramach programu w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy,

 ● lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pi-
semne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammo-
graficzna LUX MED będzie 
do dyspozycji pań 14 maja w 
godzinach od 8.00 do 15.00 
przy markecie Kaufland, przy  
ul. Jagiellońskiej 30.
Luxmed prosi o wcze-
śniejszą rejestrację pod  
nr tel. 58 666 24 44 lub na  
http://www.mammo.pl/for-
mularz. W celu weryfikacji 
uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym 
należy przygotować dowód 
osobisty. Na badanie należy 
zabrać ze sobą zdjęcia z po-
przednich mammografii.

Badanie jest realizowane w ra-
mach Programu Profilaktyki Raka 
Piersi w ślad za ogólnopolską kam-
panią promocyjną Ministerstwa 
Zdrowia pn. Planuję Długie Życie.

W mammografii finansowanej 
przez NFZ w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi można 
wziąć udział niezależnie od miejsca 
zamieszkania i bez skierowania le-
karskiego.

Miasto po raz kolejny nagrodziło 
absolwentów uczelni wyższych, 
którzy stworzyli najciekawsze 
i  najbardziej wartościowe prace 
dyplomowe z  punktu widzenia 
promocji Częstochowy.

Do konkursu na pracę naukową 
mogły się zgłaszać absolwentki 
i absolwenci uczelni wyższych (nie 
tylko częstochowskich), którzy 
obronili pracę dotyczącą pro-
blematyki wiążącej się z  naszym 
miastem – pracę licencjacką, in-
żynierską, magisterską lub dok-
torską. Temat mógł być związany 
z  dzisiejszymi potrzebami miasta, 
jego gospodarką, kulturą, tury-
styką, sportem, oświatą, gospo-
darką przestrzenną, architekturą, 
ochroną środowiska czy trans-
portem – a więc wszelkimi obsza-
rami istotnymi z  punktu widzenia 
funkcjonowania miasta i  rozwoju 
Częstochowy. Do konkursu można 
było zgłaszać prace obronione 
w  roku akademickim 2019/2020. 
wpłynęło 11 zgłoszeń. Decyzją 
kapituły konkursu przyznano na-
grodę główną Prezydenta Miasta 
(w  wysokości 3 tys, zł) i  trzy na-
grody - wyróżnienia (po 1 tys, zł):

 OW kategorii ,,praca 
licencjacka” (wyróżnienie):

– Aleksandra Ryś – Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu 
Śląskiego w  Katowicach za pracę 
Mowa mieszkańców Częstochowy 
i  okolic. Analiza regionalizmów 
leksykalnych.

Kapituła doceniła pracę za dobry 
poziom, samodzielność, wery-
fikację stereotypów, zwrócenie 
uwagi m.in. procesy migracji i  ru-
syfikacji. Praca jest doskonałym 
punktem wyjścia do kolejnych 
badań na temat języka regionu.

 OW kategorii ,,praca 
magisterska” (wyróżnienia):

– Marlena Przybylska – Aka-
demia Wychowania Fizycznego 
w Katowicach, za pracę Stan i per-
spektywy rozwoju infrastruk-
tury turystycznej na przykładzie 
Miasta Częstochowy.

W  ocenie kapituły praca so-
lidna i dobrze napisana. Głównym 
przedmiotem badań jest Miasto 
Częstochowa. Autorka pokazuje 
miasto nie tylko przez pryzmat 
klasztoru, skupia się także na 
innych atrakcjach i  na wykorzy-
staniu obiektów noclegowych. 
Porównuje także Częstochowę 

z  innymi ośrodkami. Wnioski 
otwierają pozytywne perspek-
tywy, a zebrane dane statystyczne 
mogą być przydatne w  pracy ad-
ministracji samorządowej.

– Laura Słotwińska – Wydział 
Inżynierii i Produkcji i Technologii 
Materiałów Politechnika Czę-
stochowska, za pracę Wdrażanie 
koncepcji Smart City na przykła-
dzie Miasta Częstochowy.

Zdaniem kapituły praca war-
tościowa, kompletna, przydatna 
w  kontekście podsumowania  
dotychczasowych działań miasta 
w kierunku Smart City.

 OW kategorii ,,praca doktorska” 
(nagroda główna):

– Emil Kuliński – Wydział Infra-
struktury i  Środowiska Politech-
niki Częstochowskiej, za pracę 
Zmniejszenie awaryjności sieci 
wodociągowej poprzez dyna-
miczną regulację ciśnienia (autor 
nie mógł we wtorek osobiście 
odebrać nagrody).

Wysoka ocena kapituły. Praca 
doktorska dotyczy innowacji 
zastosowanej jedynie w  Czę-
stochowie. Wykazany został za-
równo aspekt teoretyczny, jak 
i praktyczny.

Wspólna kampania

Miej kulturę – nie zaśmiecaj
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Do końca listopada będą trwały 
prace związane z termomoderni-
zacją Szkoły Podstawowej nr 19 
w Częstochowie. Miasto podpi-
sało już umowę z firmą, która 
zrealizuje tę inwestycję.  

Roboty w budynku szkoły przy 
ul. Orlej na Zawodziu obejmą 
m.in. docieplenie ścian, piwnic i 
stropodachu, wykonanie elewacji 
i nowego pokrycia dachowego, 

wymianę rynien i rur spustowych, 
remont zadaszeń i schodów, 
wymianę drzwi zewnętrznych i 
drzwi do piwnic, wymianę insta-
lacji centralnego ogrzewania oraz 
przebudowę instalacji oświetlenia 
zewnętrznego. Zainstalowany bę-
dzie też system monitoringu.

Realizowana ze środków Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19 
(Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych) inwestycja ma zostać 
sfinalizowana do 30 listopada 

tego roku.  Wykonawcą zadania o 
wartości 947 100 zł  będzie firma 
F.U.H. ,,Dziedzicki” z Konopisk.   

 Przypomnijmy, że w 2017 roku 
podobne prace przeszedł już bu-
dynek sali gimnastycznej w tej 
szkole – termomodernizacja to-
warzyszyła remontowi samej 
sali. Wykonano wtedy m.in. nową 
podłogę sportową, zamontowano 
nowe drzwi, drabinki, tablice, kosze 
i siatki na oknach. Remont przeszły 
też szatnie oraz zaplecze i łącznik 
sali gimnastycznej z budynkiem 
szkoły. Ściany zewnętrzne sali oraz 
łącznika ocieplono i wykonano 
nową, estetyczną elewację, a dach 
zyskał nowe pokrycie. Tamta inwe-
stycja warta była niemal 577 tys. zł.

 ■ Katarzyna Gwara

aktualności
Krzepice

Rozbili grupę wytwarzającą 
mieszaniny pirotechniczne

Częstochowa

„Dziewiętnastka” przejdzie 
metamorfozę

Przejęcie materiałów wybucho-
wych i ich prekursorów, 
substancji chemicznych oraz 
mieszanin pirotechnicznych, jak 
również 10 samodziałowych 
urządzeń wybuchowych, 2 jed-
nostek broni oraz marihuany, to 
efekt ostatnich działań Central-
nego Biura Śledczego Policji na 
terenie ośmiu województw. 
Funkcjonariusze pojawili się z 
„wizytą” między innymi w Kuź-
niczce na terenie gminy Krzepice.

W akcji przeprowadzonej na te-
renie 8 województw wzięli udział 
policjanci CBŚP, funkcjonariusze 
ABW, minerzy-pirotechnicy z 
SPKP, eksperci z CLKP i labora-
toriów kryminalistycznych KWP, 
a także policjanci z miejscowych 
jednostek policji. Funkcjonariusze 
sprawdzili wytypowane osoby, 
które mogły nielegalnie wytwa-
rzać mieszaniny pirotechniczne i 
posiadać prekursory materiałów 
wybuchowych.

Ponad 90 funkcjonariuszy 
przeszukało łącznie 25 posesji i 
mieszkań, na terenie województw: 
pomorskiego, świętokrzyskiego, 
lubelskiego, łódzkiego, małopol-
skiego, wielkopolskiego, śląskiego 
oraz mazowieckiego. Funkcjo-
nariusze pojawili się z „wizytą” 
między innymi w Kuźniczce na te-
renie gminy Krzepice.

Ostatecznie przejęto kilogram 
materiałów wybuchowych, 4 
kg mieszanin pirotechnicznych, 

ponad 20 kg sypkich i blisko 35 
l płynnych prekursorów mate-
riałów wybuchowych. Zabez-
pieczono także 75 kg substancji 
chemicznych mogących posłużyć 
do wytwarzania materiałów wy-
buchowych, jak również 10 sztuk 
samodziałowych urządzeń wybu-
chowych. Policjanci przejęli rów-
nież 2 jednostki broni palnej, 3 
paralizatory i marihuanę.

Zabezpieczone w trakcie działań 
substancje chemiczne zostaną 
poddane szczegółowym badaniom 
przez biegłych. Na podstawie ich 
ekspertyz zostanie podjęta decyzja 
o przedstawieniu zarzutów osobom, 
u których je zabezpieczono.

Warto podkreślić, że gotowe 
mieszaniny pirotechniczne oraz 
ich prekursory ze względu na 
swoje właściwości są bardzo nie-
bezpieczne, a ich wytwarzanie, 
użycie lub nawet samo przecho-
wywanie może stwarzać ogromne 
zagrożenie dla życia i zdrowia 
wielu osób oraz mienia w wielkich 
rozmiarach.

Zgodnie z kodeksem karnym 
wytwarzanie lub obrót substan-
cjami, materiałami i urządzeniami 
niebezpiecznymi bez wymaganych 
zezwoleń jest zabroniony. Osoba 
posiadająca takie substancje może 
odpowiadać za sprowadzenie nie-
bezpieczeństwa katastrofy lub 
zdarzenia określonego w art. 163 
kk. Przestępstwo to jest zagro-
żone karą do 8 lat pozbawienia 
wolności. 

 ■ Katarzyna Gwara
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Nasza oferta:
 nowoczesne maszyny do produkcji świec,  
zniczy oraz lampionów 

 sprzedaż, montaż i serwis ekologicznych  
urządzeń grzewczych takich jak: pompy ciepła, kotły c.o.  
na ekogroszek i pellet oraz palniki do kotłów

 produkcja nowoczesnych 
kotłów centralnego ogrzewania

Nasze kotły są gwarancją wysokiej sprawności, 
twałości na lata oraz niskiej emisji spalin

Współpraca z nami to:
 szeroki wybór urządzeń do produkcji zniczy/świec

 elastyczne warunki współpracy

 dogodne warunki cenowe

 doradztwo w zakresie eksplaotacji  
produkowanych przez nas maszyn

 serwis urządzeń Hegam ul. Mokra 1
42-287 Kamienica

Kotły c.o., maszyny do produkcji zniczy
tel.  602 873 290

Pompy ciepła, kotły c.o.
tel. 889 814 038

NAGRZEWNICA  
CIEPŁEGO POWIETRZA  

DO HAL PRODUKCYJNYCH 
 I MAGAZYNOWYCH

KOTŁY NA PELET

KOTŁY NA WĘGIEL

POMPY CIEPŁA

tel. 608 658 756

DOFINANSOWANIE NA PIECE 

DLA KOGO?
Z dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub 
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Warto wspomnieć, że beneficjentami programu mogą być osoby o dochodzie rocznym nieprzekracza-
jącym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy 
czym suma ta również nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

NA CO?
Pieniądze z dofinansowania należy przeznaczyć na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na pa-
liwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych budynku.

NA JAKIE PROJEKTY?
Wsparcie finansowe możemy otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nieroz-
poczęte. Pamiętajmy jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r.Swój projekt musimy skończyć do 30 mie-
sięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

ILE?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyż-
szonego poziomu dofinansowania.

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – takie są 
główne założenie ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze”. Wszystkie dokumenty możemy złożyć 
bez wychodzenia z domu.

Dzięki programowi osoby fizyczne mogą otrzymać bezzwrotne dotacje i pożyczki na ocieplenie swoich domów, 
a także m.in. na zakup nowoczesnych kotłów, pomp ciepła czy montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła.  

JAK SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski o dofinansowanie można składać w przez internet i w urzędzie.

PRZEZ INTERNET
Co musisz przygotować
• Dane do logowania do profilu zaufanego.
• Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświad-

czenia, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania. 
Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 mie-
siące od daty złożenia wniosku.

• W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu 
potwierdzającego prawo własności tego domu.

• W przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz 
podpisami wszystkich współwłaścicieli.

• W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową  
– skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka.

SKŁADANIE WNIOSKU 
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

1. Wejdź na rządowy portal gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środo-
wisko, a potem opcja „Skorzystaj z programu Czyste powietrze”).

2. Kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.
3. Zaloguj/zarejestruj się za pomocą login.gov.pl
4. Wybierz sposób logowania.
5. Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie.
6. Sprawdź wypełniony wniosek.
7. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów 

elektronicznych.
8. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub 

podpisu kwalifikowanego.
9. Wyślij dokumenty, czyli wniosek wraz z załącznikami.
10. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na emaila

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE

Złóż wniosek nie wychodząc z domu
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OPCJA 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż 
nieefektywnego źródła ciepła na paliwo 
stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła 
typu powietrze-woda albo gruntowej 
pompy ciepła do celów ogrzewania lub 
ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza 
się wybór więcej niż jednego elementu z za-
kresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej 

instalacji centralnego ogrzewania lub cwu 
(w tym kolektorów słonecznych), 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowol-
taicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych (zawiera 

również demontaż),
–  dokumentacja dotycząca powyższego 

zakresu: audyt energetyczny (pod wa-
runkiem wykonania ocieplenia przegród 
budowlanych), dokumentacja projek-
towa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obej-

muje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikro-

instalacją fotowoltaiczną

OPCJA 2
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż 
nieefektywnego źródła ciepła na paliwo 
stałe oraz:
– zakup i montaż innego źródła ciepła niż 

wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów 
ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozu-

mieniu Załącznika 2 do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza 
się wybór więcej niż jednego elementu z za-
kresu): 
– demontaż oraz zakup i montaż nowej in-

stalacji centralnego ogrzewania lub cwu 
(w tym kolektorów słonecznych, pompy 
ciepła wyłącznie do cwu) 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowolta-
icznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród bu-
dowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego 
zakresu: audyt energetyczny (pod wa-
runkiem wykonania ocieplenia przegród 
budowlanych), dokumentacja projek-
towa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obej-

muje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroin-

stalacją fotowoltaiczną

Opcja 3
Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany 
źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło 
ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór 
więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z 

odzyskiem ciepła, 
– zakup i montaż ocieplenia przegród bu-

dowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej 
powyższego zakresu: audytu energe-
tycznego (pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych), doku-
mentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 10 000 zł

budownictwo
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Płytki elewacyjne

Produkty termoizolacyjne
z włókien ceramicznych

MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE
- prostki i kliny
- materiały nieformowane
( zaprawy, betony )
- wyroby dla energetyki
 i kotłów

MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE S.C.
ul. Legionów 100

42-200 Częstochowa 
tel./fax: 34/360 12 48

tel. kom. 609 186 222
e-mail:ogniotrwalecz@op.pl

www.materiały-ogniotrwale.pl

WNIOSEK PAPIEROWY W URZĘDZIE

1. Zaloguj się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie 
internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Popierz edytowalny formularz PDF wniosku.
3. Wypełnij wniosek.
4. Zweryfikuj wypełniony wniosek.
5. Złóż wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.
6. Wydrukuj wniosek.
7. Dołącz wymagane załączniki.
8. Podpisz wniosek.
9. Złóż wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź kurierem 

do właściwego WFOŚiGW lub jego oddziału lub gminy, 
która zawarła porozumienie o realizacji programu.

Informacje nt Programu „Czyste powietrze” można uzyskać 
w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW. W Częstochowie po 
pomoc możemy zgłosić się do punktu przy ul. Jana III Sobie-
skiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 
14:00).

Kontakt z częstochowskimi pracownikami Zespołu ds. 
Programu Czyste Powietrze:
Bączyński Robert - 32 60 32 355 (Częstochowa)
Koch Paula - 32 60 32 292 (Częstochowa)

Infolinia programu Czyste powietrze: 32 60 32 252
Rozliczanie zadań w programie: 32 60 32 256

Infolinia czynna w godzinach 7:30 - 15:30

Uruchomiona została także ogólnopolska infolinia dotycząca 
tego programu po nr tel. 22 340 40 80. 
Działa ona od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00
Wszelkie pytania możemy również kierować na email: 
czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl 

RODZAJE WSPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
ORAZ MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA



PIĄTEK-NIEDZIELA 23-25 KWIETNIA 2021  9.

Narodowy i wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej podpisały umowy z bankami, które 
planują uruchomić kredyty antysmogo-
we. Łączny budżet, w ramach którego 
banki będę przekazywać wnioski o do-
tację to 1,5 mld zł.

- Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia tzw. 
ścieżki bankowej w programie „Czyste Po-
wietrze” - twierdzi prezes N8FOŚiGW prof. 
Maciej Chorowski. - Udzielenie przez banki 
pierwszych kredytów z dotacją planowane 
jest w połowie tego roku. Do tego nie-
zbędne jest zakończenie trwających jeszcze 
prac nad systemami IT, przeszkolenie do-
radców bankowych oraz uruchomienie Eko-
logicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji 
w Banku Gospodarstwa Krajowego zasila-
nego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego 
system gwarancyjny udzielanych przez 
banki „zielonych” kredytów w programie  
– wyjaśnia.

Siedem banków, które jako pierwsze wyra-
ziły chęć wspólnego wdrażania programu, i 
pokrywają swoim zasięgiem cały kraj przez 

ponad trzy i pół tysiąca placówek – podpi-
sało już stosowne umowy. - Prowadzimy 
rozmowy z kolejnymi bankami komercyj-
nymi, zainteresowanymi wprowadzeniem 
kredytu antysmogowego – zapowiada 
prezes Związku Banków Polskich Krzysztof 
Pietraszkiewicz.

Banki, które jako pierwsze wprowadzą 
ścieżkę bankową towarzyszącą programowi 
„Czyste Powietrze” to:

• ALIOR BANK,
• BNP PARIBAS BANK POLSKA,
• BANK OCHRONY ŚRODOWISKA,
• BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI I 

ZRZESZONE BANKI SPÓŁDZIELCZE,
• CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA,
• SANTANDER CONSUMER BANK,
• BANKI SPÓŁDZIELCZE SGB.

Dostępne środki, w ramach których banki 
będą mogły obsługiwać wnioski o dotacje 
w „Czystym Powietrzu” – łącznie do 1,5 mld 
zł – rozdzielono proporcjonalnie, w oparciu 
o wolumen planowanej na lata 2021-2022 
akcji kredytowej. Banki będą miały moż-

liwość elastycznego 
dysponowania przy-
znanym limitem w tym 
czasie.

Warunkiem przystą-
pienia do programu 
„Czyste Powietrze” 
było zapewnienie 
przez banki możliwości 
składania wniosków o 
kredyt w ramach pro-
gramu w każdym wo-
jewództwie. Podpisane 
umowy mają gwaran-
tować dostęp do pla-
cówek bankowych w 
całym kraju, gdzie do 
dyspozycji będą prze-
szkoleni przez NFOŚiGW doradcy, którzy 
udzielą niezbędnych informacji i pomogą 
w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na 
częściową spłatę kapitału zaciągniętego 
kredytu w danym banku. To oznacza, że 
wnioskodawca załatwi wszystko w jednym 
„okienku” bankowym, ponieważ bank – 
po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę  
– prześle za niego wniosek o dotację do wła-

ściwego terytorialnie WFOŚiGW.
Przygotowywana ścieżka bankowa  

w „Czystym Powietrzu” przewiduje też ob-
jęcie kredytów gwarancjami BGK z Ekolo-
gicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. 
Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące 
będą mogły zaproponować korzystniejsze 
warunki kredytu przeznaczonego na finan-
sowanie inwestycji zgodnych z programem.

budownictwo

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

KREDYTY ANTYSMOGOWE

Banki przyłączą się do programu „Czyste Powietrze”

NOWY PROGRAM

Dofinansowanie dla 
przedsiębiorców
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na przed-
sięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji foto-
woltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu woje-
wództwa śląskiego. Jest on prowadzony w ramach progra-
mu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z za-
kresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i 
mikroprzedsiębiorców.

Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP).

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

1. w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego 
dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w 
stosunku rocznym,

2. w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczegól-
nych rund naboru przedstawiają się następująco:

• pierwsza runda: 29.03.2021 r. – 30.04.2021 r.
• druga runda: 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
• trzecia runda: 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alo-

kacji środków.

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda na-
boru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków 
przewidzianych w programie.

Kwota alokacji środków wynosi:

• w formie dotacji: 1.000.000 zł,
• w formie pożyczki: 9.000.000 zł.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w 
Katowicach.Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się, aby 
nadać je pocztą lub przesyłką kurierską.

Więcej na temat programu znajdziemy na stronie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Podobnie jak w latach ubie-
głych mieszkańcy naszego 
miasta mogą skorzystać z do-
tacji na modernizację syste-
mów grzewczych, montaż in-
stalacji fotowoltaicznych 
(pierwszy raz) oraz usunięcie 
elementów budowlanych za-
wierających azbest.

Częstochowscy radni przy-
jęli uchwały w  sprawie 
dofinansowań na ekologiczne in-
westycje. Chodzi o modernizacje 
systemów grzewczych, montaż 
instalacji fotowoltaicznych oraz 
trzecią z  uchwał dotyczącą usu-
wania wyrobów budowlanych 
zawierających azbest z  bu-
dynków mieszkalnych, gospo-
darczych i garaży.

Dofinansowanie będzie przy-
sługiwać na inwestycje pla-
nowane do realizacji po dacie 
podpisania umów dotacji, jednak 
nie później niż do 20 września 
2021 roku.  

O  dotacje mogą ubiegać się 
osoby fizyczne posiadające 
tytuł prawny do nieruchomości. 
W  roku złożenia wniosku  nie-

ruchomość taka nie może być 
wykorzystywana na działalność 
gospodarczą ani jakąkolwiek 
inną aktywność zarobkową, bez 
względu na jej formę prawną 
oraz sposób realizacji.

SYSTEMY GRZEWCZE
 
Tak jak w minionych latach z bu-

dżetu miasta będą dotowane za-
dania polegające na modernizacji 
systemów grzewczych w prywat-
nych budynkach i lokalach miesz-
kalnych na terenie miasta. 

 
Żeby uzyskać taką dotację 

trzeba będzie zdemontować i zli-
kwidować źródło ciepła (kocioł) 
starego typu opalany węglem, 
miałem, koksem lub ekogrosz-
kiem i  zastąpić go podłączeniem 
do sieci ciepłowniczej; ogrzewa-
niem elektrycznym (za wyjątkiem 
przenośnych urządzeń grzew-
czych); kotłem gazowym lub ole-
jowym albo pompą ciepła.

 
Celem udzielonej dotacji jest 

osiągnięcie efektu ekologicznego 
oraz poprawa stanu środowiska 
i  zmniejszenie uciążliwości dla 

mieszkańców, wynikających 
z  zanieczyszczenia powietrza 
i  powstającego w  związku z  nim 
smogu.

 
Dofinansowanie przysługuje 

jeżeli jedynym źródłem ciepła 
zamontowanym w  budynku jest 
kocioł starego typu opalany wę-
glem, miałem, koksem lub eko-
groszkiem. Dopuszcza się jedynie 
stosowanie źródeł pomocni-
czych (dogrzewanie kominkiem, 
energią elektryczną). Dofinan-
sowanie przysługuje na zadania 
inwestycyjne planowane do reali-
zacji, których rozpoczęcie nastąpi 
po dacie zawarcia umowy dotacji.

 
Dofinansowanie wyniesie do 

70% kosztów netto wykonania 
przyłącza do węzła cieplnego 
wraz z  węzłem lub zakup no-
wego źródła ciepła (bez kosztów 
projektu, montażu oraz dodat-
kowych materiałów), jednak nie 
więcej niż 5 tys. zł.

Z  dofinansowania na moderni-
zację systemu grzewczego w  bu-
dynku lub lokalu mieszkalnym 
na terenie danej nieruchomości 

można skorzystać tylko raz 
w ciągu 5 lat. Na te dotacje miasto 
przeznacza w  obecnym budżecie 
pół miliona złotych.

 
Termin składania wniosków 
upływa z dniem 31 maja 2021 r.

 
INSTALACJE  
FOTOWOLTAICZNE

 Dotacja obejmie pokrycie 
części kosztów zakupu i montażu 
instalacji fotowoltaicznych na po-
trzeby budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Dofinanso-
wanie wyniesie do 50% ponie-
sionych kosztów netto, jednak 
nie więcej niż 5 tys. zł. Dofinan-
sowanie nie pokrywa kosztów 
modernizacji wewnętrznej in-
stalacji elektrycznej niezbędnej 
dla wykorzystania energii elek-
trycznej z  instalacji fotowolta-
icznej, kosztów wzmocnienia 
konstrukcji dachu, dokumentacji 
projektowej.

 
Dofinansowanie nie przysłu-

guje jeżeli na nieruchomości ist-
nieje instalacja OZE (odnawialne 
źródło energii), jak np. kolektory 
słoneczne, panele fotowolta-
iczne, pompa ciepła. 

Dotacja przysługuje natomiast 
na zadania inwestycyjne plano-
wane do realizacji, których rozpo-
częcie nastąpi po dacie zawarcia 
umowy dotacji. 

 
Termin składania wniosków 
upływa z dniem 14 maja 2021r. 
Decyduje data wpływu wniosku 
do Urzędu Miasta Częstochowy.

 W budżecie miasta zarezerwo-
wano na ten cel 200.000 zł 

 
USUWANIE AZBESTU

 
Dofinansowywane będą koszty 

demontażu płyt azbestowo-ce-
mentowych (płaskich i  falistych) 
z dachu bądź elewacji, ich zabez-
pieczenia, załadunku, transportu 
oraz unieszkodliwienia na upraw-
nionym składowisku. Kwota do-
tacji wyniesie do 60% kosztów 
netto poniesionych przez wnio-
skodawcę – nie więcej niż 4 tys. zł.

 
Z dofinansowania na demontaż, 

transport oraz unieszkodliwienie 
odpadów azbestowych na terenie 
danej nieruchomości można sko-
rzystać tylko raz w  ciągu 5 lat. 
Dofinansowanie nie pokrywa 
kosztów związanych z  zakupem 
i  montażem nowych pokryć da-
chowych lub elewacji, a także nie 
obejmuje kosztów wykonania do-
kumentacji technicznej. 

 
Zadania będą kwalifikowanie 

do dofinansowania według ko-
lejności złożenia kompletnego 
wniosku w  ramach środków za-
bezpieczonych na ten cel w  bu-
dżecie miasta.

 
Termin składania wniosków 
upływa z dniem 31 maja 2021 r. 
Decyduje data wpływu wniosku 
do Urzędu Miasta Częstochowy

 
W  budżecie miasta zarezerwo-

wano na ten cel 50.000 zł

 ■ Katarzyna Gwara

budownictwo
MIEJSKIE PROGRAMY

Pieniądze na 
ekologiczne inwestycje
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Izolacja termiczna to już dzisiaj standard w budynkach. 
Dlaczego jest tak ważna ? 

Chodzi o efektywne wykorzystanie energii w budynku. 
W budynkach ze szczelną izolacją termiczną, energia cieplna 
ze spalanego paliwa stałego tj. węgla, gazu, drewna, oleju 
czy jak to ma miejsce w przypadku źródeł odnawialnych, 
powstająca w wyniku kompresji powietrza, jest efektywnie 
-bez nadmiernych strat wykorzystywana na ogrzanie 
budynku. Z kolei w budynkach bez izolacji i z nieszczelnie 
ułożoną izolacją, energia nie jest wykorzystana efektywnie, 
zamiast tego następują jej bezpowrotne straty. Straty energii 
cieplnej przekładają się na wyższe koszty ogrzewania takiego 
nieocieplonego lub słabo ocieplonego budynku, oraz niski 
komfort termiczny mieszkańców. 

Warto wiedzieć, że tak samo jak brak, również nieszczelna 
izolacja jest przyczyną dużych strat ciepła. W tym przypadku 
kontrola jakości wykonania izolacji przy pomocy kamery 
termowizyjnej pomoże zlokalizować nieszczelności (mostki 
cieplne). Po ich usunięciu, termoizolacja będzie lepiej 
chronić budynek przed stratami ciepła, przez co rachunki za 
ogrzewanie, w takim dobrze ocieplonym budynku będą niższe. 

Inwestycja w ocieplenie domu to spory wydatek. 
Dzięki programom wsparcia, takim jak „Czyste Powietrze” 
ten koszt można obniżyć. Dzięki termowizji można dodatkowo 
obniżyć koszty ogrzewania, a tym samym przyspieszyć czas 
zwrotu z inwestycji w ocieplenie domu. 

mgr inż. Michał Dudek Termowizja Eko+
tel.: 503 775 718
email: kontakt@termowizja-ekoplus.pl
www.termowizja-ekoplus.pl
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W ramach programu „Czyste 
Powietrze” właściciele i współ-
właściciele jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego lub lo-
kalu mieszkalnego wydzielone-
go w danym budynku, mogą 
otrzymać dofinansowanie 

przedsięwzięcia termomoder-
nizacyjnego. Na dodatek część 
poniesionych kosztów można 
odliczyć w ramach ulgi termo-
modernizacyjnej. Warto pamię-
tać, że dotyczy ona  wyłącznie 
budynków wybudowanych.

Dla kogo?

Ulga przysługuje podatnikowi, 
który jest właścicielem lub współ-
właścicielem budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego.

Na co?

Ulga polega na odliczeniu od 
podstawy obliczenia podatku 
(przychodów – w przypadku 
podatku zryczałtowanego) 
wydatków poniesionych na 
realizację przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjnego w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym.

Ile można odliczyć?

Kwota odliczenia nie może prze-
kroczyć 53 000 zł w odniesieniu do 
wszystkich realizowanych przed-
sięwzięć termomodernizacyjnych 
w poszczególnych budynkach, 
których podatnik jest właścicielem 
lub współwłaścicielem.

Jak odlicza się ulgę?

Odliczenia dokonuje się w ze-
znaniu za rok podatkowy, w 
którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie 
znalazła pokrycia w dochodzie 
(przychodzie) podatnika za rok 
podatkowy, podlega odliczeniu w 
kolejnych latach, nie dłużej jednak 
niż przez 6 lat, licząc od końca 
roku podatkowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek. 
Odliczenie stosuje się również 
do przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjnego rozpoczętego 
przed dniem 1 stycznia 2019 r., 
które zostało zakończone po dniu  
31 grudnia 2018 r., jednak nie 
później niż w okresie 3 kolejnych 
lat, licząc od końca roku podat-
kowego, w którym podatnik po-

niósł pierwszy wydatek. W takim 
przypadku odliczeniu podlegają 
wydatki poniesione w okresie od 
1 stycznia 2019 r., maksymalnie 
do dnia, w którym upływa wyżej 
wskazany termin.

Co jest przedsięwzięciem 
termomodernizacyjnym?

Przedsięwzięciem termomoder-
nizacyjnym jest:
1. ulepszenie, w wyniku którego 

następuje zmniejszenie zapo-
trzebowania na energię dostar-
czaną na potrzeby ogrzewania i 
podgrzewania wody użytkowej 
oraz ogrzewania do budynków 
mieszkalnych;

2. ulepszenie, w wyniku którego 
następuje zmniejszenie strat 
energii pierwotnej w lokal-
nych sieciach ciepłowniczych 
oraz zasilających je lokalnych 
źródłach ciepła, jeżeli budynki 
mieszkalne, do których dostar-
czana jest z tych sieci energia; 
spełniają wymagania w zakresie 
oszczędności energii, okre-
ślone w przepisach prawa bu-
dowlanego, lub zostały podjęte 
działania mające na celu zmniej-
szenie zużycia energii dostar-
czanej do tych budynków;

3. wykonanie przyłącza technicz-
nego do scentralizowanego 
źródła ciepła, w związku z likwi-
dacją lokalnego źródła ciepła, w 
wyniku czego następuje zmniej-
szenie kosztów pozyskania 
ciepła dostarczanego do bu-
dynków mieszkalnych;

4. całkowita lub częściowa za-
miana źródeł energii na źródła 
odnawialne lub zastosowanie 
wysokosprawnej kogeneracji.

Co podlega odliczeniu?

Odliczeniu podlegają wydatki, 
które:

 ● są wymienione w załącz-
niku do rozporządzenia Mini-
stra Inwestycji i Rozwoju z dnia  
21 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia wykazu rodzajów ma-
teriałów budowlanych, urządzeń 
i usług związanych z realizacją 
przedsięwzięć termomoderniza-
cyjnych (Dz. U. poz. 2489);

 ● dotyczą przedsięwzięcia termo-
modernizacyjnego, które zo-
stanie zakończone w okresie  
3 kolejnych lat, licząc od końca 
roku podatkowego, w którym 
podatnik poniósł pierwszy wy-
datek;

 ● zostały udokumentowane fak-
turą wystawioną przez po-
datnika podatku od towarów 
i usług niekorzystającego ze 
zwolnienia od tego podatku;

 ● nie zostały sfinansowane (do-
finansowane) ze środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej lub wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej lub zwrócone 
podatnikowi w jakiejkolwiek 
formie;

 ● nie zostały zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów, od-
liczone od przychodu na 
podstawie ustawy o zryczałto-
wanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne lub 
uwzględnione przez podatnika 
w związku z korzystaniem z ulg 
podatkowych w rozumieniu Or-
dynacji podatkowej.

 ■ Katarzyna Gwara

budownictwo
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI

Jak skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej?
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MURARZ / POMOCNIK 
MURARZA PIECÓW 
PRZEMYSŁOWYCH

Wymagania:
 ⚫ chęci do pracy
 ⚫ doświadczenie w pracach murarskich
 ⚫ gotowość do pracy w trybie zmianowym

Oferujemy:
 ⚫ pracę w dynamicznie rozwijającej 
się firmie, współpracującej  
z przemysłem motoryzacyjnym

 ⚫ stabilne zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę na pełny etat

 ⚫ premie miesięczne
 ⚫ pakiet socjalny
 ⚫ prywatną opiekę medyczną.

WULKAN SA
poszukuje pracowników 
do pracy na stanowiskach:

CV ze zdjęciem oraz zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych prosimy przesyłać na 
e-mail lub składać osobiście na adres:

WULKAN SA
ul. Tartakowa 31/33

42-200 Częstochowa
rekrutacja@wulkansa.com.pl

A to ciekawe

Gdzie 
znajduje się 
najwyższy 
budynek 
na świecie?

NAJWYŻSZE WIEŻOWCE NA ŚWIECIE
1. BURJ KHALIFA (DUBAJ, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE)
2.  SHANGHAI TOWER (SZANGHAJ, CHINY)
3. ABRADŻ AL-BAJT (MEKKA, ARABIA SAUDYJSKA)
4. PING AN FINANCE CENTER (SHENZHEN, CHINY)
5. CHINA 117 TOWER (TIENCIN, CHINY)
6. LOTTE WORLD TOWER (SEUL, KOREA POŁUDNIOWA)
7. ONE WORLD TRADE CENTER (NOWY JORK, USA)
8. GUANGZHOU CTF FINANCE CENTRE (KANTON, CHINY)
9. TIANJIN CHOW TAI FOOK BINHAI CENTER (TIENCIN, CHINY)
10. CHINA ZUN (PEKIN, CHINY)

827,9 metrów mierzy najwyższy budynek na świecie. To Burj Kha-
lifa znajdujący się w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Za chwilę jednak może stracić zaszczytne pierwsze miejsce 
na rzecz Jeddah Tower - wieżowca, który powstaje w Arabii Sau-
dyjskiej i który będzie mierzyć ponad 1000 metrów.

Budowę Burj Khalifa rozpoczęto w 2004 r., a zakończono w 2009 r. 
Oficjalne otwarcie nastąpiło w 2010 r. Kosztował on 1,5 mld USD!  
Ma 163 piętra użytkowe (łączna liczba kondygnacji to 206) i po-
wierzchnię 330 tys. m. kw. Wewnątrz znajduje się między innymi hotel, 
basen, restauracja, a także liczne apartamenty i biura oraz oczywiście 
punkt widokowy. Pod wpływem wiatru, w najwyższym punkcie wieża 
odchyla się o półtora metra.

Co ciekawe, Burj Khalifa może stracić zaszczytne pierwsze miejsce na 
rzecz Jeddah Tower, wieżowca powstającego w mieście Dżudda w Arabii 
Saudyjskiej. Jego budowa rozpoczęła się w 2013 roku. Ma on mieć ponad 
1000 metrów wysokości. Na 167 piętrach znajdą się biura, hotel, a także 
luksusowe apartamenty i tradycyjnie platforma widokowa.
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Zakup nieruchomo-
ści to jedna z naj-
bardziej opłacal-
nych inwestycji. A 
jakich cen można 
spodziewać się w 
Częstochowie pod-
czas szukania 
mieszkania?

Ceny mieszkań za-
leżą w głównej mierze 
od lokalizacji. W Czę-
stochowie istnieje 
dość duża rozbieżność 
w zależności od dziel-
nicy, w jakiej znajduje 
się dana nieruchomość. 
Przykładowo, zakup śred-
niego dwupokojowego mieszkania 
na rynku wtórnym na Błesznie to 
koszt około 190-220 tys. zł. Na 
Tysiącleciu oraz w Śródmieściu 
ta cena będzie wynosić 200-270 
tys. zł. Natomiast na Parkitce za-
płacimy już między 230 a 350 
tys. zł. Wszystko oczywiście za-
leży od metrażu mieszkania, jego 
umeblowania, a także standardu. 
Stosunkowo stare mieszkania, 
nadające się do remontu, będą w 
oczywisty sposób znacznie tańsze. 
Wybierając trzy pokoje, a w konse-
kwencji znacznie większy metraż, 
na Błesznie musimy przygotować 
się na koszt rzędu około 290 tys. 

zł, na Tysiącleciu 
oraz w Śródmie-
ściu w granicach 
300-360 tys. zł, 

natomiast na Par-
kitce ceny wahają 

się już między 330 a 
450 tys. zł. Przeszukując 

oferty, najmniej znajdziemy ka-
walerek, których średni przekrój 
cenowy we wszystkich wymienio-
nych dzielnicach wynosi od 155 do 
200 tys. zł.

Jak natomiast wygląda sytuacja 
na rynku pierwotnym? – Ceny 
mieszkań w Częstochowie za-
czynają się od 5500 zł i dochodzą 
średnio do 6000 zł za metr kwa-
dratowy – podaje Edyta Pałasz z 
firmy deweloperskiej Cognor Hol-
ding. – Pandemia koronawirusa 
absolutnie nie wpłynęła na sytu-
ację na rynku mieszkaniowym. 
Zauważamy wręcz nasilone zain-
teresowanie od nowego roku – do-

daje. Dla kupujących ważne jest, 
od czego zależy wysokość ceny 
mieszkania. Podstawowym czyn-
nikiem będzie oczywiście lokali-
zacja, jednak to nie wszystko. – Na 
cenę mieszkania wpływa przede 
wszystkim standard wykończenia 
oraz zawarte w nim wyposażenie 
– informuje Olga Szopa z firmy de-
weloperskiej Kobnext. – Ponadto 
wszystko zależy od tego, co ofe-
ruje dany deweloper. My mamy 
na przykład do zaproponowania 
różne nowoczesne rozwiązania 
ekologiczne oraz technologiczne, 
typu smart dom – mówi. 

 ■ Oliwia Rybiałek
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Wraz z 27 kwietnia zmieni się 
tryb i kryteria upoważniające 
do wynajmu mieszkań. Decyzję 
w tej sprawie podjęli często-
chowscy radni.

- Uchwałę zmieniono w związku 
z koniecznością dostosowania 
prawa miejscowego do nowych 
zapisów ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym za-

sobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego – mówi Sylwia Bielecka 
z biura prasowego magistratu.

Zmian w porównaniu do po-
przednio obowiązującej uchwały 

jest sporo. Na wynajem miesz-
kania komunalnego będą mogły 
oczekiwać częstochowianki i czę-
stochowianie, którzy do tej pory 
byli pozbawieni tej możliwości, 
np. ze względu na powierzchnię 
pokoi przypadającą na jedną 
osobę.

Uchwalone przepisy umożliwią 
wynajem mieszkania osobie, 
która posiada niskie dochody i 
spełnia jeden z niżej wymienio-
nych warunków:
1. mieszka w lokalu zajmowanym 

przez więcej niż jedno gospo-
darstwo domowe,

2. mieszka w lokalu, w którym na 
jeden pokój przypadają więcej 
niż 2 osoby; przy uwzględ-
nieniu prawa do zamieszki-
wania w odrębnym pokoju 
wynikającego z orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności,

3. mieszka w lokalu lub w bu-
dynku przeznaczonym do wy-
łączenia z eksploatacji, którego 
stan techniczny potwierdza 
ekspertyza lub decyzja wydana 
przez Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego,

4. mieszka w lokalu niedosto-
sowanym do rodzaju nie-
pełnosprawności członka 
gospodarstwa domowego,

5. pozostaje w rodzinnej lub in-
stytucjonalnej formie pieczy 
zastępczej,

6. została dotknięta przemocą i 
mieszka w lokalu ze sprawcą 
przemocy,

7. zajmuje tymczasowe pomiesz-
czenie,

8. mieszka w lokalu chronionym 
lub treningowym,

9. przebywa w miejscu zbioro-

wego zakwaterowania typu 
przytulisko, schronisko, nocle-
gownia,

 I tak, na przykład, nowe zapisy 
umożliwią wynajem osobie, która 
dotychczas mieszkała w lokalu o 
dużej powierzchni zajmowanym 
przez więcej niż jedno gospodar-
stwo domowe. Dotyczy to przede 
wszystkim rodzin wielopokole-
niowych, które zajmują jedno 
mieszkanie, ale na tyle duże, że 
dotychczas obowiązujące kry-
teria nie dawały im możliwości 
wynajęcia lokalu z zasobów ko-
munalnych. 

 
- Do wynajmu uprawniona bę-

dzie też osoba, która mieszka w 
zasobach prywatnych, w sytu-
acji gdy lokal lub budynek został 
przeznaczony do wyłączenia z 
eksploatacji ze względu na zły 
stan techniczny potwierdzony 
ekspertyzą lub decyzją wydaną 
przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

 
- Na poprawę warunków miesz-

kaniowych będą mogły liczyć 
rodziny z osobami niepełno-
sprawnymi, które mieszkają w 
lokalu niedostosowanym do 
rodzaju niepełnosprawności 
członka gospodarstwa domo-
wego. Dotychczas obowiązujące 
przepisy uniemożliwiały najem 
lokalu komunalnego np. osobie 
zajmującej pełnostandardowy 
lokal na 3 piętrze w budynku pry-
watnym, która z uwagi na dys-
funkcję narządu ruchu porusza 
się na wózku, bo nie spełniała 
kryteriów metrażowych.

CZYTAJ DALEJ

budownictwo

Wynajem

Mieszkania komunalne 
według nowych zasad
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 - Istotną zmianą w uchwale 
jest także to, że na mieszkanie 
komunalne będzie mogła liczyć 
osoba dotknięta przemocą, która 
mieszka w lokalu z jej sprawcą.

 - Nowa uchwała zmienia też 
sposób liczenia dochodu, który 
umożliwi wynajem lokalu. Wyso-
kość dochodu gospodarstwa do-
mowego uzasadniająca najem nie 
może przekroczyć: w jednooso-
bowym gospodarstwie domowym 
220% najniższej emerytury; w 
dwuosobowym - 400% najniższej 
emerytury; a w składającym się 
z więcej niż 2 osób – 400% po-
większonego o 80% najniższej 
emerytury dla każdego kolejnego 
członka gospodarstwa domowego.

- Zmianie ulega także tryb rozpa-
trywania i załatwiania wniosków 
o wynajem lokalu komunalnego. 
Od 27 kwietnia przestaje istnieć 
Społeczna Komisja Mieszkaniowa. 
Składane przez częstochowianki 
i częstochowian wnioski będą 
oceniane według obiektywnych 
kryteriów wyszczególnionych w 
załączniku do uchwały. 

- Wnioskodawcy będą mogli 
wybrać spośród dostępnych wol-
nych lokali mieszkanie spełniające 
ich oczekiwania. Ograniczeniem 
będzie powierzchnia lokalu. 
Zgodnie z nowymi regulacjami po-
wierzchnia użytkowa lokalu ofe-
rowanego do wynajmu nie może 
przekroczyć: 35 m² - dla 1 osoby; 
40 m² - dla 2 osób; 45 m² - dla 3; 55 
m² - dla 4; 65 m² - dla 5, a dla rodzin 
składających się z 6 i więcej osób 
przeznaczone będą lokale o po-
wierzchni powyżej 65 m².

- Uchwała reguluje także zasady 
zawierania umów z osobami, które 
pozostały w lokalu po śmierci 
dotychczasowego najemcy, a nie 
wstąpiły w stosunek najmu na 
podstawie zapisów kodeksu cy-
wilnego (nie należą do kręgu osób 
najbliższych). Osoby takie będą 
mogły stać się najemcami, pod wa-
runkiem bieżącego regulowania 
należności związanych z zajmowa-

niem lokalu i spełniania kryterium 
dochodowego.

- W przypadku wyprowadzenia 
się dotychczasowego najemcy 
umowa najmu będzie mogła zo-
stać zawarta z małżonkiem, byłym 
małżonkiem, dziećmi najemcy i 
jego współmałżonka, wstępnym, 
rodzeństwem, i innymi osobami, 
wobec których najemca był obo-
wiązany do świadczeń alimenta-
cyjnych, pod warunkiem bieżącego 
regulowania należności związa-
nych z zajmowaniem lokalu oraz 
– co istotne - spełnienia kryterium 
dochodowego

- W uchwale znalazły się także 
szczegóły dotyczące zamiany lo-
kali. Zamiany na wolny lokal z za-
sobu gminy będą rozpatrywane 
na tych samych zasadach jak nowy 
najem. O zamianę zajmowanego 
mieszkania na wolny lokal miesz-
kalny mogą ubiegać się także 
osoby spełniające kryteria docho-
dowe, które otrzymały odmowną 
decyzję o przyznaniu dodatku 
mieszkaniowego z uwagi na me-
traż zajmowanego lokalu.

 
- Uchwała jasno precyzuje też po-

stępowanie w stosunku do osób, 
które pozostały w mieszkaniu w 
przypadku utraty tytułu prawnego 
przez dotychczasowego najemcę. 
Umowa najmu będzie mogła zo-
stać zawarta z osobą, której z po-
wodu zaległości wypowiedziano 
umowę lub orzeczono eksmisję 
pod warunkiem uregulowania ca-
łości zobowiązań, związanych z 
korzystaniem z lokalu i spełnienia 
kryterium dochodowego.

- W celu zapewnienia kontroli 
społecznej, do publicznej wiado-
mości corocznie podawany będzie 
raport za rok poprzedni, zawiera-
jący liczbę osób oczekujących na 
wynajem lokalu z mieszkaniowego 
z zasobu gminy i liczbę wynajętych 
lokali mieszkalnych oraz pomiesz-
czeń tymczasowych.

 ■ Katarzyna Gwara
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Jesteśmy na  
kanale YouTube

Właśnie zaczął funkcjo-
nować nasz szkolny kanał na 
portalu YouTube. Będziemy 
tam zamieszczać filmiki 
o tym, co dzieje się w naszej 
szkole. O naszych pomysłach, 
projektach, działaniach…

Założyliśmy go z myślą 
o całej szkolnej społeczności: 
rodzicach, uczniach, nauczy-
cielach oraz sympatykach 
VIII LOS w Częstochowie.

Znajdziecie nas, 
klikając w ten link:

https://www.youtube.
com/channel/UCZ0umd-

SnqUrt44EySroy97A

Niespodzianka z okazji  
Międzynarodowego Dnia Teatru

Teatr im. A. Mickiewicza w 
Częstochowie to miejsce wyjąt-
kowe pod każdym względem. 
Przepiękny, czarującym gmach 
to prawdziwa ozdoba naszego 
miasta. Ten wspaniały budynek 
ma jednak coś czego nie posiada 
żadna inna budowla w Często-
chowie. On ma duszę! Tak - duszę, 
a to dzięki wspaniałym, utalento-
wanym ludziom, którzy każdego 
dnia poświęcają cały swój zapał 
i swoją energię, żeby pobyt w 
Teatrze dla widza stał się praw-
dziwą ucztą dla zmysłów.

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru przygotowaliśmy krótkie 

przedstawienie, oparte na scena-
riuszu słuchowiska Jacka Janczar-
skiego „Kocham pana, panie Sułku” 
-  pt.: „Wywiadówka”. Był to jedno-
cześnie hołd złożony wspaniałemu 
aktorowi - Krzysztofowi Kowalew-
skiemu, którego niestety nie ma już 
dziś z nami.

Teresa Rygalik – Weżgowiec  wcie-
liła się w rolę narratora, Renata 
Białowąs odegrała rolę pani Elizy, 
Cezary Wachelka wcielił się w postać 
pana Sułka, a w roli gajowego Ma-
ruchy wystąpił Norbert Ogrodnik. 

 Film można obejrzeć na szkolnym 
kanale yuotube:

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=1kvT-9bNbn8

W naszym liceum realizowany jest projekt „Dęby Katyńskie w Czę-
stochowie”. W trakcie trwania projektu mieliśmy okazję poznać syl-
wetkę ciekawego człowieka, porucznika Władysława Wilka, który stał 
się jedną z ofiar agresji sowieckiej na Polskę. Staraliśmy się poznać 
historię jego życia, choć przez chwilę „dotknąć” przeszłości, poczuć 
klimat tamtych dni...

Społeczność VIII LO Samorządowego w Częstochowie - nauczyciele oraz 
uczniowie wybranych klas, wzięli udział w „Literackim wspomnieniu” - przed-
sięwzięciu, mającym na celu upamiętnienie oficerów, którzy zginęli w lesie ka-
tyńskim, a przede wszystkim naszego bohatera - porucznika Władysława Wilka.

Stworzyliśmy grafiki i plakaty, które były próbą upamiętnienia tego wspa-
niałego człowieka, któremu przyszło żyć w trudnych czasach i zginąć za Oj-
czyznę. 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie internetowej szkoły w 
zakładce: http://8los.pl/deby-katynskie-56/

OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej 

Na podstawie art.11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. 
zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.04.2021r. na wniosek Powiatowego Zarządu 
Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (reprezentowanego przez Dyrektora P. 
Romana Pakułę, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Zarząd Powiatu Częstochowskiego – Uchwała Zarządu Powiatu w Częstochowie 
nr 314/2020 z dnia 15.04.2020r.), została wydana w trybie art. 155 Kodeksu po-
stępowania administracyjnego decyzja nr 2/2021/ZRID dotycząca zmiany osta-
tecznej decyzji Starosty Częstochowskiego nr 4/2010 z dnia 05.07.2010r., znak 
AB-IV-7332/5/6/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebu-
dowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia” 
obejmującą przebudowę dróg powiatowych nr 1049S Blachownia (Ostrowy)  
– Częstochowa (Dźbów) oraz nr 1050S Wyrazów-Walaszczyki-Wygoda

Zmiana dotyczy działki nr ewid. 553, obręb ewid. Ostrowy, jednostka ewid. 
Blachownia w zakresie jej podziału.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania 
ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w 
sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architek-
toniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 
9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 
z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.04.2021r. 
na wniosek Wójta Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny (reprezentowanego 
przez pełnomocnika P.Marcina Rogal), została wydana decyzja nr 1/2021/ZRID o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi 
lokalnej DL07 przy autostradzie A1 do działki nr ewid. 723/1 obręb Kościelec Lotnisko zlo-
kalizowanej w miejscowości Kościelec, gm. Rędziny, kat. L.”

Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako 
działki: 
obręb ewid. Kościelec; jedn. ewid. Rędziny – 150/2 k.m. 2 
oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed 
podziałem): obręb ewid. Kościelec; jedn. ewid. Rędziny – 146/9 k.m. 2 (146/8 k.m. 2); 
259/3 k.m. 2 (259/2 k.m. 2); 285/1 k.m. 2 (285 k.m. 2); 286/2 k.m. 2 (286 k.m. 2); 287/4 
k.m. 2 (287/2 k.m. 2); 287/6 k.m. 2 (287/1 k.m. 2); 220/13 k.m. 2 (220/9 k.m. 2); 219/1 
k.m. 2 (219 k.m. 2); 219/3 k.m. 2 (219 k.m. 2); 
obręb ewid. Kościelec Lotnisko; jedn. ewid. Rędziny – 719/1 k.m. 1 (719 k.m. 1); 718/2 k.m. 
1 (718 k.m. 1); 109/1 k.m. 1 (109 k.m. 1); 158/2 k.m. 1 (158 k.m. 1).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia 
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać 
wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej
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V LO im Adama Mic-
kiewicza przystąpiło 
do akcji „Wielkanoc 
na placu Biegań-
skiego”, organizo-
wanej przez siostrę 
Milenę ze zgroma-
dzenia św. Józefa oraz 
Zespół Szkół Technicz-
nych w Częstochowie.

30 marca przekazaliśmy 
ozdoby wielkanocne wyko-
nane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W tym roku 
sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na wspólne dekorowanie 
placu, ale nie zniechęciła uczniów do przygotowania ozdób. 
Przed kościołem św. Jakuba powstała kolorowa kompozycja 
wielkanocna złożona z ponad dwudziestu skrzyń z gałązkami 
przyozdobionymi pisankami, kurczaczkami i innymi wielka-
nocnymi motywami.

Mamy nadzieję, że częstochowianie podczas świątecznych spa-
cerów będą z zaciekawieniem podziwiać przygotowane przez 
nas ozdoby.

V LO im. Adama Mickiewicza w Czę-
stochowie zorganizowało KONKURS 
MULTIMEDIALNY I FILMOWY „WIELCY 
POLACY NA KRESACH” pod honorowym 
patronatem: Prezydenta Miasta Często-
chowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka 
oraz Prezesa Zarządu Krajowego Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” mgr 
Dariusza Bonisławskiego. 

Zadaniem uczestników było wyko-
nanie prezentacji multimedialnej lub 
autorskiego filmu, przybliżającego 
postać i miejsca związane z Polakami 
na Kresach. Do konkursu przystąpili 
uczniowie szkół polskich i polonijnych 
współpracujących ze Stowarzysze-
niem „Wspólnota Polska”. Konkurs 
zorganizowany został dla uczniów w 
dwóch kategoriach wiekowych: Ju-
nior (uczniowie 13-15 lat) oraz Senior 
(uczniowie 16-20 lat). 

Komisja konkursowa w składzie: prze-
wodnicząca jury mgr M. Witek – Dy-
rektor V LO im. Adama Mickiewicza w 
Częstochowie oraz członkowie jury: mgr 
R. Piotrowski – Prezes oddziału często-
chowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, dr hab. J. Piwowarski – wykła-
dowca z Uniwersytetu Humanistycz-
no-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie, artysta fotografik A. 
Hampel oraz nauczyciele V LO im. A. 
Mickiewicza w Częstochowie: mgr J. Sob-
kowski, mgr D. Magacz, mgr I. Karlak, 
mgr B. Wołowiec oceniła nadesłane 
prace i wyłoniła laureatów.  W kategorii  
Senior (prezentacja): I miejsce zdobyła 
P. Boś (LO  w Ropczycach), II miejsce  K. 
Żuromska  (Gimnazjum im. J. I. Kraszew-

skiego w Wilnie), III miejsce  M. Pinkosz  
(I LO w Częstochowie) oraz D. Trepke  
(ZST w Częstochowie). W kategorii Se-
nior (film): I miejsce zdobył M. Szew-
czyk (VII LO w Częstochowie), II miejsce 
– A. Mateiu (V LO w Częstochowie), III 
miejsce – M. Łętek  (LO w Ropczycach).

W kategorii Junior (prezentacja): I 
miejsce zdobył A. Baranowski  (SP w 
Łochowie), II miejsce uzyskał B. Pta-
szyński  (SP nr 380 w Warszawie), III 
miejsce przypadło M. Jundo (Gimna-
zjum w Solecznikach na Litwie) oraz E. 
Rzewuskiemu (SP nr 380 im. Jana Pawła 
II w Warszawie). W kategorii Junior 
(film): I miejsce zdobył D. Mockus (Gim-
nazjum w Solecznikach na Litwie), na II 
miejscu uplasował się A. Lament (SP w 
Łochowie).

Przesłane filmy zachwyciły jury doj-
rzałością w ujęciu tematu, niezwykłą 
kreatywnością i wrażliwością artystyczną 
twórców, a prezentacje multimedialne 
charakteryzują się rzetelnością i meryto-
rycznym przygotowaniem autorów prac. 

Wszystkie nadesłane prace mają cha-
rakter paradokumentów z bogatym 
przesłaniem, co ukazuje wielkie zaan-
gażowanie i dociekliwość badawczą 
młodzieży w odkrywaniu często zapo-
mnianych sylwetek wielkich Polaków, 
których biografie związane są z Kresami.

Wszystkie nagrodzone filmy i prezen-
tacje multimedialne można obejrzeć na 
stronie internetowej V LO im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie www.vmic-
kiewicz.pl

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom  
i wyróżnionym!

Wyniki konkursu multimedialnego  
i filmowego: 

„WIELCY POLACY NA KRESACH” 
V LO  im.
Adama Mickiewicza
w Częstochowie

VII LO  
im. Mikołaja Kopernika
w Częstochowie

V LO im. A. Mickiewicza 
przystąpiło 

do realizacji projektu  
„Przystań w sieci” 

Przez ostatni rok doświadczyliśmy wyjątkowo, 
jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają no-
woczesne technologie oraz dostęp do Inter-
netu. Życie szkolne, zawodowe, rozrywkowe, 
a także w znacznej mierze społeczne odbywa 
się za sprawą przestrzeni wirtualnej. Bez wąt-
pienia jest to duże udogodnienie, które daje 
wiele możliwości, ale równocześnie generuje 
wiele niebezpieczeństw. W trosce o nasze 
wspólne bezpieczeństwo, odpowiedzialne ko-
rzystanie z sieci oraz budowanie świadomości 
czyhających w Internecie zagrożeń, V LO im. A. 
Mickiewicza przystąpiło do realizacji projektu 
„Przystań w sieci”. 

Jest to inicjatywa organizowana we 
współpracy Facebooka, NASK i UNICEF 
Polska. Projekt został objęty honorowym 
patronatem Prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego. 

Celem przedsięwzięcia jest m.in. propago-
wanie wiedzy o bezpiecznym i świadomym 
korzystaniu z Internetu, promowanie pozy-
tywnych zachowań, nabywanie zdolności 
odpowiedniej reakcji na niepożądane zda-
rzenia w wirtualnym świecie czy kształto-
wanie właściwych postaw w odniesieniu 
do informacji publikowanych w sieci. 

Inicjatywa jest realizowana w V LO przez 
nauczycieli: mgr E. Pietrzkowską, mgr 
Ewelinę Noszczyk i mgr Justynę Rakus oraz 
uczniów klas: IC, ID i IF. Przystępujemy do 
działania. Niech ten rok szkolny będzie ro-
kiem bezpieczeństwa w Internecie w naszej 
szkole!

mgr E. Noszczyk

Nasz udział w akcji 
„Wielkanoc na placu 
Biegańskiego” 

Ksiądz Jan Twardowski – poeta uśmiechnięty 
Z CYKLU ARTYKUŁÓW BIBLIOTECZNYCH ZACHĘCAJĄCYCH MŁODZIEŻ DO CZYTANIA

Zbiórka żywności „Śniadanie Wielkanocne”

Opiekunowie szkolnego koła wo-
lontariatu ”Pomocna dłoń” skła-
dają serdeczne podziękowania 
uczennicom i uczniom klasy 2l:  
Agacie Gorzkowskiej, Sylwii Ho-
fman, Zuzannie Ciuk, Julii Noszczyk, 
Aleksandrze Żurek, Klaudii Rams, 
Mateuszowi Walaszczyk, Adrianowi 
Musiał, Mateuszowi Konopka za 
przygotowanie kartek świątecznych 

z życzeniami dla pensjo-
nariuszy Domu Pomocy 
Społecznej św. Antoniego 
Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia przy ulicy 
Wieluńskiej. Opieku-
nowie wolontariatu do 
pięknie wykonanych 
kartek świątecznych do-
łączyli słodkie upominki, 
które z ogromną rado-
ścią przekazano w dniu 
31.03.2021 r.

Na ten czas nakazanej samotności 
podczas tegorocznych Świąt Wiel-
kanocnych, życzenia od młodzieży 
dadzą podopiecznym DPS wiarę 
w lepsze jutro i  nadzieję na odro-
dzenie normalności.

KOPERNIK NEWS: p. pedagog 
Agnieszka Wrońska-Radosz

 „Śpieszmy się 
kochać ludzi
- tak szybko

odchodzą,
zostaną po nich buty

i telefon głuchy”
Myślę, że każdy wie, kto jest au-

torem tych słów i o kim będzie artykuł. 
Oczywiście ksiądz Jan Twardowski. 
Nie ma niestety w bibliotece wielu 
jego zbiorów poezji, ale sporo wierszy 
można odnaleźć w antologiach.

Jan Jakub Twardowski urodził się 
1.06.1915 w Warszawie i tam się wy-
chowywał. Od 1927 uczęszczał do 
Gimnazjum im. T. Czackiego. W latach 
1933-35 współredagował międzysz-
kolne pismo „Kuźnia Młodych”, gdzie 
piastował funkcję redaktora działu li-
terackiego. Na łamach tej gazetki miał 
miejsce jego debiut poetycki i proza-
torski. Zaczął również prowadzić „Po-
radnik literacki”, drukował recenzje 
i wywiady oraz nawiązał znajomości 
z utalentowanymi twórcami, jak K. 
Brandys czy T. Różewicz. Maturę zdał 
w 1936. W 1937 ukazał się pierwszy 
tomik jego wierszy „Powrót Ander-
sena” (cały nakład- 40 egzemplarzy- 
zaginął w czasie wojny). W tym samym 
roku rozpoczął studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Warszawskim. Pracę 
magisterską obronił w 1947.

W czasie II wojny światowej był 
żołnierzem AK, uczestniczył w po-
wstaniu warszawskim. Wskutek 
przeżyć wojennych postanowił 
zostać księdzem i zaczął naukę 
w tajnym Seminarium Duchownym 
(1945). Święcenia kapłańskie przyjął 
4.07.1948. Pracował w różnych pa-

rafiach jako wikariusz, był katechetą 
m. in. w ośrodku dla dzieci upośle-
dzonych oraz wieloletnim wykła-
dowcą w warszawskim seminarium.

Pod koniec 1945 powrócił do publi-
kowania wierszy. Wielką popularność 
przyniósł mu wydany w 1970 tom 
„Znaki ufności”. Zmarł 18.01.2006. Zo-
stał pochowany w Panteonie Wielkich 
Polaków , zgodnie z życzeniem pry-
masa Polski , kard. J. Glempa, a wbrew 
jego ostatniej woli- chciał spocząć na 
Powązkach, jednak w swoim testa-
mencie ostateczną decyzję pozostawił 
zwierzchnikom.

Poezja księdza Twardowskiego jest 
nacechowana głębokim zrozumie-
niem wątpliwości i słabości natury 
ludzkiej, zawiera tolerancję dla różno-
rodności poglądów i postaw. Są w niej 
nuty ciepłego humoru, wyraża akcep-
tację świata, postawę franciszkańskiej 
pokory i poczucia wspólnoty ze wszyst-
kimi stworzeniami. Pozostaje przy tym 
ściśle związana z wiarą chrześcijańską. 
Ulubioną formą poety są krótkie 
aforyzmy, zwięzłe dialogi, niewielkie 
formy poetyckie.

Wiersze księdza Twardowskiego są 
pełne zachwytu dla wszystkiego, co 
istnieje: roślin, zwierząt, wiejskiego 
pejzażu. Autor nazywa świat po 
imieniu, nie mówi ogólnie o ptakach, 
owadach czy drzewach, ale konkretnie 
o biedronkach, chrząszczach, czajkach, 
sójkach, brzozach, dębach.

Nie ma w tych utworach żadnej 
abstrakcji, o czym świadczy najlepiej 
wiersz „ratunku”: „ratujcie mnie przed 
abstrakcjami”.

Literaturoznawcy z całym swoim 
aparatem krytyczno- analitycznym 

okazują się bezradni wobec jego twór-
czości. Zresztą ksiądz Twardowski po-
kpiwa wyraźnie z uczonych:

„Zdarzało się, że omawiając moje 
wiersze, pisano o dialektyce, Pascalu, 
Heglu. Przeraziłem się. Otworzyłem 
tom moich wierszy i natrafiłem na takie 
teksty: „polna myszka siedzi sobie, 
konfesjonał ząbkiem skrobie”, „kto 
bibułę buchnie, temu łapa spuchnie”, 
„rysowałem diabła bez rogów, bo sa-
miczka”- i uspokoiłem się”.

Pogoda i pocieszenie, jakie płyną 
z poezji księdza, w dużym stopniu wy-
nikają z tego, że nie pyta on o zło. Tym, 
co naprawdę go fascynuje to fenomen 
dobra. Jest w tych wierszach pochwała 
świata nie mająca jednak nic wspól-
nego z naiwną afirmacją, ale wynika-
jąca z przekonania, że wszystko- także 
ból i cierpienie- ma głębszy sens, 
nawet jeśli człowiek nie od razu go do-
strzega. Twórczość ta pomaga pogo-
dzić się ze światem, odzyskać spokój 
i nadzieję:
„nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia

kiedy Bóg drzwi zamyka 
 - to otwiera okno

odetchnij i popatrz
spadają z obłoków

małe wielkie nieszczęścia
potrzebne do szczęścia” 
(wiersz „Gdy mówisz”).

Najważniejsze zbiory wierszy to m. 
in.: „Znaki ufności”(1970), „Niebieskie 
okulary” (1980), „Na osiołku” (1986), 
„Nie bój się kochać” (1991), „Patyki 
i patyczki” (1987- utwory dla dzieci).

KOPERNIK NEWS:  
p. prof. Aneta Kupczak

Szkolne Koło Wolontariatu „Po-
mocna Dłoń” pragnie podziękować 
wszystkim nauczycielom, pracow-
nikom administracji, uczniom klasy 
II h oraz samorządowi szkolnemu za 
udział w wielkanocnej zbiórce żyw-
ności. Udało Nam się zebrać kilka 
kartonów różnych produktów żywno-
ściowych, które zostały przekazane 
Fundacji „Adullam”, wspierającej 
osoby starsze, samotne  i bezdomne. 
Cieszymy się, że mogliśmy dorzucić 
swoją cegiełkę i trochę ulżyć w trud-
nościach najbardziej potrzebującym. 

Jest to szczególnie ważne w tych cięż-
kich dla wszystkich, pandemicznych 
czasach.

KOPERNIK NEWS:  
p. prof. Agata Buczkowska

Kartki świąteczne
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Samochody elektryczne w ostatnim czasie znacznie zy-
skują na popularności – głównie ze względu na wiele 
pozytywów związanych z ich zakupem. Oto powody, dla 
których warto nabyć elektryka.

Przede wszystkim zaletą samochodów elektrycznych 
jest niska ich awaryjność, związana ze znacznie prostszą 
budową silnika elektrycznego o nie-
wielkiej liczbie komponentów. 
Oprócz tego charaktery-
zują się prostą ob-
sługą oraz, co chyba 
n a j w a ż n i e j s z e , 
z d e c y d o w a n i e 
tańszą codzienną 
eksploatacją w 
porównaniu z sa-
mochodami z silni-
kami spalinowymi. 
Ponadto ich akumulatory cieszą się długą żywotnością – 
oczywiście w warunkach przestrzegania zasad dotyczących 
ładowania. Warto jeszcze wspomnieć o cichej pracy sa-
mochodu, która z pewnością sprzyja komfortowi jazdy, ale 
może być również zagrożeniem dla pieszych oraz rowerzy-
stów w momencie, gdy nie usłyszą zbliżającego się pojazdu.

Inną, niezwykle istotną zaletą jest ekologiczność. Sil-
niki elektryczne nie produkują spalin, szkodliwych dla 
środowiska naturalnego. Obejmowane są w związku z 
tym proekologicznymi dotacjami. Ich właściciele mogą 
przykładowo poruszać się po buspasach, w miejskich 
strefach ograniczonego ruchu, a także korzystać ze spe-
cjalnie wydzielonych miejsc parkingowych. Oprócz tego, 
od zeszłego roku można ubiegać się o dofinansowanie na 
samochód elektryczny z Ministerstwa Klimatu oraz Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. W ramach programu Zielony Samochód osoby 
prywatne mogą otrzymać dofinansowanie wysokości 15% 
wartości samochodu w przypadku, gdy jego cena nie prze-
kracza 125 tysięcy złotych.

Sprawdziliśmy

Czy samochody 
elektryczne są 
popularne  
w Polsce?

Wraz ze świadomością ekologicz-
ną, popularność samochodów 
elektrycznych na świecie stale ro-
śnie. Również na polskich drogach 
pojawia się ich coraz więcej.

Myślenie Polaków o elektry-
kach zdaje się być w znacznej 
mierze pozytywne. Pokazały 
to m.in. badania InsightOut Lab 
przeprowadzone na reprezen-
tatywnej grupie 1001 osób na 

zlecenie Volkswagena w kwietniu 
2020 roku. Według nich aż 82% osób 

uważa, że lepiej zapłacić więcej za auto, które ma 
być potem tańsze w utrzymaniu, co ma swoje od-
zwierciedlenie właśnie przy zakupie elektryków. 
65% respondentów uważa, że koszt utrzymania 
samochodu elektrycznego jest niższy, niż tego z sil-
nikiem spalinowym. Ponadto 61% badanych osób 
odpowiedziało, że elektryki psują się rzadziej.

Inne dane – z Instytutu Badań Rynku Motory-
zacyjnego Samar – wykazały, że w Polsce obecnie 
jest zarejestrowanych 10 377 samochodów elek-
trycznych. Polacy wybierają najczęściej takie 
modele, jak: Nissan Leaf, BMW i3, Renault Zoe, 
Skoda Citigo oraz Tesla Model S.

Jednak ze względu na wysoki koszt samo-
chodów elektrycznych oraz stosunkowo małą 
liczbę stacji ładowania w naszym kraju,  nie-
wielu klientów indywidualnych decyduje się na 
ich zakup. Dlatego ich właścicielami w głównej 
mierze są firmy leasingowe, carsharingowe oraz 
inne przedsiębiorstwa.

Według zeszłorocznych badań InsightOut Lab połowa Polaków sta-
wia znak równości pomiędzy samochodami hybrydowymi a elek-
trycznymi. Różnica między tymi pojazdami jest jednak znacząca.

Samochody hybrydowe (HEV) mają dwa odmienne źródła napędu. Stanowią 
połączenie pracy silnika elektrycznego oraz spalinowego. Najczęściej silnik 
spalinowy służy w nich do ładowania akumulatora, który napędza silnik elek-
tryczny. W niektórych modelach silnik spalinowy również bezpośrednio na-
pędza koła. Ich specyfika jest często inna. Spośród samochodów hybrydowych 
można wyróżnić na przykład hybrydy łagodne (MHEV) oraz hybrydy typu plu-
g-in (PHEV). Te pierwsze nie mogą być zasilane wyłącznie energią elektryczną. 
Ich głównym źródłem napędu jest silnik spalinowy, a silnik elektryczny i 
akumulator używane są jedynie w niektórych trybach jazdy. Z kolei hybrydy 
typu plug-in charakteryzują się akumulatorami o większej pojemności, co 
pozwala na znacznie dłuższą jazdę na napędzie elektrycznym. Po jego wy-
czerpaniu pojazd przechodzi na jazdę w stylu konwencjonalnej hybrydy.

Natomiast samochody elektrycznie korzystają wyłącznie z silników 
elektrycznych napędzanych akumulatorem. Nie posiadają silnika spa-
linowego, którego można użyć w razie rozładowania akumulatora. Jeż-
dżenie elektrykiem wymaga jego kilkugodzinnego ładowania na stacji 
lub w domu, gdy posiada się ładowarkę.

Oba rodzaje pojazdów przyczyniają się znacznie do redukcji produko-
wania spalin i mają pozytywne znaczenie dla środowiska naturalnego.

motoryzacja

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

69.900 zł 

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

74.900 zł

VOLVO XC60  
2.0 D, rok prod. 2000,  
kraj., I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

169.900 zł

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

69.900 zł

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

78.900 zł

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

53.900 zł

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

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

124.900 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 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 C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 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 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 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
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj,  5.900 zł
RENAULT CLIO, 1.2 E, rok. prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  36.900 zł
RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003,  6.700 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  19.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj., 19.900 zł
SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006,  12.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
TOYOTA AURIS 1.6 E, rok prod. 2007  18.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA 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
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 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

Wybrane samochody na dzień 23 kwietnia 2021

Dlaczego warto

Kup elektryka
Wyjaśniamy

Samochody hybrydowe  
a elektryczne – czym się różnią?

 ■ Opracowanie kolumny: Oliwia Rybiałek



PIĄTEK-NIEDZIELA 23-25 KWIETNIA 2021  21.

 ■ Opracowanie kolumny: Oliwia Rybiałek

motoryzacja

Kiedy i gdzie 
można jeździć quadem?

Czy klimatyzacja 
w samochodzie 
szkodzi twojemu 
zdrowiu?

W ostatnim czasie bardzo popularna stała się 
kradzież samochodów metodą „na walizkę”. Jest 
prosta, szybka i i wymaga od złodzieja w zasa-
dzie tylko dysponowania odpowiednim sprzę-
tem. Podpowiadamy zatem, jak uchronić się 
przed tego typu kradzieżą.

Metoda „na walizkę” wymaga zaangażowania 
dwóch osób. Jedna z nich zbliża się jak najbardziej 
do kluczyka, trzymając walizkę, w której znajduje się 
wzmacniacz czy przedłużacz sygnału. Druga osoba 
stoi przy samochodzie z odbiornikiem. Złapany sy-
gnał otwiera pojazd, a następnie uruchamia silnik.

Istnieje jednak kilka sposobów, żeby zapobiec takiej kra-
dzieży:

 ● trzymanie kluczyka w domu z dala od okien i drzwi,
 ● przechowywanie kluczyka w metalowym pudełku 
lub specjalnym futerale, co zagłusza lub zupełnie 
blokuje sygnał,

 ● zakładanie mechanicznych zabezpieczeń na kierow-
nicę lub skrzynię biegów,

 ● zamontowanie dodatkowego elektronicznego za-
bezpieczenia, które odcina zapłon.

Nawet 
500 zł kary 
za zły stan 
ogumienia

Jak nie dać się 
okraść metodą 
„na walizkę”?

Jazda quadem to dla wielu 
osób świetna rozrywka i spo-
sób na aktywne spędzenie 
wolnego czasu. Jednak przed 
wyruszeniem w drogę warto 
dowiedzieć się, czy posiadamy 
w ogóle uprawnienia do poru-
szania się takim pojazdem 
oraz gdzie można to robić.

Quadami lekkimi – o masie do 
350 kg oraz rozwijającymi pręd-
kość do 45 km/h – mogą jeździć 
osoby, posiadające prawo jazdy 
kategorii AM, które można uzy-
skać po skończeniu 14. roku życia. 
Natomiast quadami zwykłymi 
mogą poruszać się posiadacze 
prawa jazdy kategorii B1 (od 16. 
roku życia) oraz dorośli z prawem 
jazdy kategorii B. Prowadzenie 
quada bez prawa jazdy grozi man-
datem o wysokości od 300 do 500 
złotych.

Quadami można jeździć na spe-
cjalnie przygotowanych torach, 

ale również na oznaczonych dro-
gach leśnych. W przypadku zła-
mania tego przepisu możemy 
zapłacić nawet do 1 tysiąca zło-
tych. Jeszcze wyższe kary grożą za 
poruszanie się quadem po parkach 
narodowych, krajobrazowych oraz 
plażach. Jednak co najważniejsze, 
quadami można jeździć po wszyst-
kich drogach publicznych, w stre-
fach zamieszkania oraz strefach 
ruchu z wyłączeniem jedynie au-
tostrad oraz dróg ekspresowych. 
Lecz aby mieć taką możliwość, 
należy najpierw spełnić kilka wa-
runków. Zgodnie z prawem dro-
gowym pojazd musi być przede 
wszystkim zarejestrowany, czyli 
posiadać tablicę rejestracyjną oraz 
spełniać takie wymogi techniczne, 
jak posiadanie świateł oraz kierun-
kowskazów.

Częstochowscy fani jazdy 
quadami mogą wybrać się na 
specjalnie przygotowany tor of-
froadowy w Biskupicach, który 
powstał na terenie nieczynnej ko-
palni piasku.

Obecnie klimatyzacja samochodowa jest już w zasadzie 
standardem i udogodnieniem, bez którego trudno jest 
nam się obyć w upalne dni. Jednak czy prawdziwe są licz-
nie pojawiające się głosy, że korzystanie z klimatyzacji 
może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie?

Klimatyzacja samochodowa oczywiście może być szkodliwa 
dla zdrowia, lecz tylko w przypadku, gdy korzysta się z niej w 
nieprawidłowy sposób. Faktem jest jednak, że wysuszone od 
klimatyzacji powietrze może wywoływać zmiany skórne oraz 
wysuszać oczy. Lecz aby uniknąć największego problemu, czyli 
rozwoju grzybów i bakterii, które mogą wywoływać m.in. prze-
ziębienia, infekcje grzybicze lub bakteryjne, choroby górnych 
dróg oddechowych czy reakcje alergiczne, należy wykonywać 
okresowe kontrole pojazdu z czyszczeniem klimatyzatorów 
(najlepiej dwa razy w roku).

Ponadto w użytkowaniu klimatyzacji samochodowej należy 
pamiętać o kilku podstawowych zasadach, by uniknąć wyżej wy-
mienionych problemów zdrowotnych. Przede wszystkim przed 
wyruszeniem w drogę i uruchomieniem klimatyzacji trzeba 
przewietrzyć rozgrzany samochód. Podczas włączania klimaty-
zacji okna pojazdu muszą być zamknięte, a nawiew skierowany 
w ich stronę lub na dach – zdecydowanie nie prosto w twarz. 
Temperatura panująca w samochodzie powinna być maksy-
malnie o 6 stopni niższa niż na zewnątrz. Pod koniec jazdy warto 
również zwiększyć temperaturę, żeby po wyjściu z pojazdu nie 
narazić organizmu na zbyt dużą zmianę.

Opony są jednym z najistotniejszych ele-
mentów w każdym samochodzie. 
Odpowiadają za przyczepność oraz zdol-
ność do zmniejszenia drogi hamowania, 
więc mają bezpośredni wpływ na nasze 
bezpieczeństwo na drodze. Dlatego wła-
śnie kary za ich zły stan są tak wysokie 
– mogą sięgać nawet 500 złotych.

Policyjne statystyki wykazują, że spośród 
wypadków samochodowych wywołanych 
niesprawnością pojazdu, aż 25% z nich 
miało nieprawidłowy stan ogumienia. Nie 
powinny dziwić zatem częste kontrole, 
podczas których za przeróżne nieprawi-
dłowości – wybrzuszenia i pęknięcia gumy 
oraz braki jej fragmentów, uszkodzony kord 
czy niedobór bieżnika – grożą kary nawet 
do 500 złotych. Podstawową sprawą jest 
głębokość bieżnika, która powinna wynosić 
nie mniej niż 1,6 milimetra. W przypadku 
naruszenia tego przepisu, samochód ma 
gorszą przyczepność i stwarza zagrożenie 
na drodze. Policja w ramach kary za takie 
przewinienia może również odebrać kie-
rowcy dowód rejestracyjny.
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

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

 O Wynajmę działający od 30 lat sklep 
monopolowo-spożywczy 24h na  

ul. Garibaldiego. Częstochowa,  
tel. 531 186 403

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

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

Działka budowlana  
922 m2 (20x46m)  

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

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

 O Sprzedam fotel ginekologiczny 
Tel. 609 990 750

ZARZĄD CZĘSTOCHOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„NASZA PRACA” W CZĘSTOCHOWIE

OGŁASZA

  PRZETARG  OFERTOWY  NA  PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA  ODRĘBNEJ 
WŁASNOŚCI LOKALU  MIESZKALNEGO

Mieszkanie nr 188 w budynku przy al. Armii Krajowej 66 w Częstochowie, usytuowane na 
IX piętrze –  2 pokoje z kuchnią o pow. użytkowej 51,40 m²;

cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 180 000 zł 
wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi –  9 000 zł;

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.
Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889
tytułem: wpłata wadium na przetarg 20 maja 2021 roku – al. Armii Krajowej 66 m 188
Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed  
dniem przetargu.

Oferty z dopiskiem „Oferta Przetargowa” al. Armii Krajowej 66 m 188, należy składać 
do dnia 18.05.2021 roku na adres:
Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ul. Okólna 113a 
42-218 Częstochowa
Druk oferty do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2021 roku.

Wykaz opłat za użytkowanie lokalu :
• Eksploatacja dla osób będących członkami Spółdzielni 2,95 zł/m2 p.u.;
• Eksploatacja dla osób nie będących członkami Spółdzielni 3,23 zł/m2 p. u.;
• Energia elektryczna (administracyjna) 0,10 zł/m2 p. u;
• Odpis na fundusz remontowy 1,99 zł/m2 p. u.;
• Opłata za konserwację domofonu 2,90 zł/lokal;
• Opłata przekształceniowa za grunt 0,11 zł/m2 p. u;
• Centralne ogrzewanie 3,51 zł/m2 p. u.;
• Opłata za wodę i ścieki wg. wskazań wodomierza, zgodnie z obowiązującymi stawkami za 

1 m³;
• Opłata za obsługę wodomierza 3,12 zł miesięcznie
• Opłata za gospodarowanie odpadami – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta 

Częstochowy;
• Opłata za windę 16 zł/osoba.

 
Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145. 
Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.csmnp.com.pl 
w dziale aktualności – ogłoszenie o przetargu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
Zdjęcia lokalu są udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni www.csmnp.com.pl w 
dziale aktualności.
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Jak zamieścić 
ogłoszenie 

w Życiu Częstochowy i Powiatu

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  lub wrzucić 
do skrzynki: 42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

 

2. liga PZPN

Skra Częstochowa  
vs. GKS Katowice
W najbliższą sobotę 24 kwietnia Skra Częstochowa zmie-
rzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Początek spo-
tkania zaplanowany został na godzinę 18:00.

Poprzednie trzy kolejki nie były najszczęśliwsze dla Skry. 
Przegrała bowiem ze Stalą Rzeszów 3:4, 1:2 z Sokół Ostródą i 
0:1 z Hutnikiem Kraków. – Bardzo chcieliśmy przełamać się po 
tych dwóch porażkach, ale zmęczenie znów dało znać o sobie. 
To szczęście, które dotąd było po naszej stronie odwróciło się. 
Mamy na tyle punktów, że ligowy byt na pewno sobie zapew-
nimy. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że z powodu 
kontuzji wypadło nam dwóch podstawowych zawodników 
– Adamowie Olejnik i Mesjasz, który złamał kość w przedra-
mieniu. Jeden strzał zadecydował dziś o porażce. Taka czasami 
jest piłka – powiedział na pomeczowej konferencji trener 
Marek Gołębiewski. W sobotę częstochowska drużyna zagra 
na wyjeździe z wiceliderem eWinner 2. Ligi – GKS-em Kato-
wice. Niestety oprócz kontuzjowanych zawodników - Olejnika 
i Mesjasza, w tym meczu trener Gołębiewski nie będzie mógł 
skorzystać również z Piotrka Noconia i Kamila Wojtyry. Nie-
stety otrzymali oni w ostatnim spotkaniu czwarte żółte karki w 
sezonie.

 

MOSiR Częstochowa

Ruszył sezon 
letni
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Częstochowie poinformował, że z 
dniem 19 kwietnia rozpoczął się sezon 
letni na boiskach wielofunkcyjnych 
znajdujących się na terenie obiektu 
przy ul. Boya Żeleńskiego 6/8. 

- Do państwa dyspozycji pozostają za-
daszone dwa korty tenisowe i boisko do 
piłki nożnej oraz sąsiadujące z nimi boiska 
do gry w koszykówkę i siatkówkę. Obiekt 
w sezonie letnim czynny jest w godz. 8.00 
– 22.00 – przypomina MOSiR. W celu re-
zerwacji boiska bądź uzyskania innych 
informacji należy skontaktować się telefo-
nicznie pod nr: 34 360 60 65, 603 267 090 
lub pisząc na lodowisko@mosir.pl. Cennik 
usług świadczonych na terenie obiektu w 
sezonie letnim dostępny jest na stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Częstochowie.

PGE Ekstraliga

Eltrox Włókniarz Częstochowa 
vs. Motor Lublin

 W najbliższy piątek  
23 kwietnia ekipa Eltrox Włók-
niarza Częstochowa zmierzy się 
w Lublinie z tamtejszym Mo-
torem. Początek tego spotkania 
zaplanowano na godzinę 18:00.

Drużyna Lwów miała zainaugu-
rować 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. Nowy 
termin wyznaczono więc na 23 
kwietnia. W międzyczasie Eltrox 
Włókniarz Częstochowa podjął u 
siebie Fogo Unię Leszno. Niestety 
aktualni mistrzowie Polski okazali 
się lepsi w tym spotkaniu od pod-

opiecznych trenera Piotra Świder-
skiego. Kolejny mecz w ramach  
3 rundy PGE Ekstraligi pomiędzy 
Eltrox Włókniarzem Częstochowa 
a Marwis.pl Falubazem Zielona 
Góra musiał z kolei zostać przeło-
żony ze względu na załamanie po-
gody oraz niesprzyjające prognozy. 
Ustalono, że te zawody zostaną 
rozegrane w sobotę 24 kwietnia 
o godzinie 20:30. Transmisję live 
z tego pojedynku przeprowadzi 
stacja Eleven Sports 1. Transmisja 
live z piątkowego pojedynku rów-
nież przeprowadzona zostanie 
przez stację Eleven Sports1. Klub 
podał już awizowane składy na 
zaległe spotkanie z Motorem w ra-
mach 1 rundy PGE Ekstraligi.

ALPN

Powrót do rozgrywek
Amatorska Liga Piłki Nożnej wróciła na Miejski Stadion Piłkarski 
„Raków” po kolejnej przerwie związanej z trwającym stanem 
epidemii. Zawieszenie rozgrywek jesienią i wczesną wiosną nie-
stety nie pozwoli już na rozegranie dwóch pełnych rund ligo-
wych, dlatego ich forma zostanie zmieniona.

Po rozegraniu zaległych spotkań z rundy jesiennej zespoły ALPN 
wzorem roku ubiegłego rundę rewanżową rozegrają podzielone na dwie 
grupy. W grupie A znajdą się drużyny walczące o miejsca 1-6, a w grupie 
B rywalizacja dotyczyć będzie miejsc 7-11. - Mamy nadzieję, że już bez 
większych przeszkód uda się dokończyć sezon i ostateczną klasyfikację 
rozgrywek sezonu 2020/2021 poznamy w drugiej połowie czerwca – 
poinformował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Na 
stronie organizatora dostępny jest terminarz, uwzględniający dokoń-
czenie pierwszej rundy Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej sezonu 2020/2021, 
zaktualizowany regulamin rozgrywek oraz formularz do ewentualnych 
zmian w składach. - Terminarz ze spotkaniami rundy rewanżowej do-
stępny będzie po zakończeniu pierwszej rundy spotkań. Na naszej 
stornie w zakładce Amatorska Liga Piłki Nożnej znajdują się również ak-
tualne statystyki rozgrywek. Tradycyjnie na naszej stronie www.mosir.pl 
publikować też będziemy bieżące relacje z trwających rozgrywek – do-
daje MOSiR.

 
 

RKS Raków

Ekstraklasa wraca do 
Częstochowy!

 

Mecz 26. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Częstocho-
wa a Śląskiem Wrocław ma zostać rozegrany w piątek 23 kwiet-
nia. Jeszcze na początku tygodnia nie było pewności, czy często-
chowski klub będzie mógł ugościć rywali na obiekcie przy Lima-
nowskiego. Teraz już wiadomo, że Ekstraklasa zawita do Często-
chowy.

 
- Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej wydała jednora-

zową zgodę na rozegranie meczu Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław 
na stadionie MSP „Raków” przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie. 
Oficjalne otwarcie stadionu nastąpi w lipcu. Podjęliśmy jednak decyzję 
o rozegraniu meczu na będącym w trakcie modernizacji obiekcie w celu 
zebrania doświadczeń i opracowania rozwiązań niezbędnych do jak naj-
lepszego dostosowania stadionu dla potrzeb rozgrywania spotkań PKO 
Ekstraklasy. Liczymy, że już z początkiem nowego sezonu stadion przy ul. 
Limanowskiego wypełni się kibicami – poinformował klub. Zarówno ki-
bice, jak i zarząd wraz z zawodnikami mieli ogromną nadzieję, że ekstra-
klasowe rozgrywki wrócą na obiekt przy Limanowskiego już 17 kwietnia, 
jednak rozegranie meczu 25. kolejki z Lechem Poznań okazało się nie-
możliwe. Trudne warunki pogodowe panujące w ostatnim okresie nie-
stety przeszkodziły w przygotowaniu MSP „Raków” do gry. - Kluczową 
kwestią jest dla nas bezpieczeństwo i komfort piłkarzy, sztabów oraz 
osób pracujących przy realizacji meczu, a także wysoki poziom organi-
zacji zawodów, niemożliwy do uzyskania w obecnych warunkach – wyja-
śniał wtedy klub, podkreślając, że stopień zaawansowania prac pozwala 
przypuszczać, że już przy okazji kolejnego domowego meczu przeciwko 
Śląskowi Wrocław Ekstraklasa zawita do Częstochowy po raz pierwszy 
od 1998 roku. Przypuszczenia te sprawdziły się - mecz z Lechem Poznań 
był ostatnim spotkaniem Rakowa rozegranym w roli gospodarza na 
GIEKSA Arenie w Bełchatowie. W piątek 23 kwietnia na stadionie MSP 
„Raków” pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 18:00.

Awizowane składy:
Eltrox Włókniarz
 Częstochowa

1. Kacper Woryna
2. Bartosz Smektała
3. Fredrik Lindgren
4. Jonas Jeppesen
5. Leon Madsen
6. Jakub Miśkowiak
7. Bartłomiej Kowalski
Motor Lublin
9. Krzysztof Buczkowski
10. Grigorij Laguta
11. Jarosław Hampel
12. Dominik Kubera
13. Mikkel Michelsen
14. Wiktor Lampart
15. Mateusz Cierniak
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Panorama Apartamenty Poleska to 
osiedle, który powstaje w Dzielnicy Par-
kitka, między ulicą Poleską, a Okulickiego 
co pozwala na dogodną komunikację  
z centrum miasta. Na nasze osiedle bę-
dzie można dojechać z dwóch stron, od 
ulicy Poleskiej oraz Nowobialskiej.

Jesteśmy jedną z  najbardziej uzna-
nych marek na rynku mieszkaniowym 
w Częstochowie. Ponad 13 lat doświad-
czenia oraz rosnące grono fanów naszej 
marki, daje klientom poczucie, że wy-
bierają najlepsze i  najbardziej dopra-
cowane produkty. W  Parklandzie nie 
idziemy na skróty, ani nie schodzimy 

z jakości. Jesteśmy polecani tak często, 
że 1/3 naszych klientów jesteśmy reko-
mendowani przez tych, którzy już dołą-
czyli do naszej rodziny.   

Panorama Poleska to inwestycja,  
w którą włożylismy całe nasze długo-
letnie doświadczenie i wiedzę.
Apartamenty na osiedlu są zróżnico-
wane pod względem metrażu, od ustaw-
nych 33 do luksusowych 104m², które 
umożliwiają wygodną i  funkcjonalną 
aranżację mieszkań. Przestronne nasło-
necznione wnętrza, ciekawe rozkłady 
czy cichobieżne windy mają zapewnić 
klientom komfort w  codziennym 

życiu. Przestrzenie wspólne, jak klatki 
schodowe czy mała architektura na 
osiedlu, wykańczane są z  najlepszych 
materiałow, aby jakość była odczu-
walna przez wiele lat. Każda z nowych 
inwestycji to nowa historia, w  której 
wyrażamy naszą pasję do budowania. 
Wybranie odpowiednio zlokalizowanej 
działki o doskonałych stronach świata, 
planowanie wnętrz przez długie mie-
siące aby dać Wam maksimum kom-
fortu oraz staranne i  drobiazgowe 
kontrole naszych nieruchomości pod-
czas procesu budowania tworzą spójną 
całość wyznaczającą standard zadowa-
lający najbardziej wymagających.

Na miejscu zadbano o  dużą ilość 
miejsc na parkingu naziemnym, także 
możliwych do wykorzystania przez 
osoby odwiedzające czy dostawców. 
Dostępny jest również parking pod-
ziemny oraz komórki lokatorskie, za-
pewniające dodatkową przestrzeń. 
Osiedle Panorama wyróżnia się rów-
nież pod względem przestronności. 
Najmniejszy odstęp między budyn-
kami to aż 19 metrów, aby miesz-

kańcom żyło się wygodnie. Wierzymy 
w  działanie długofalowe, więc zado-
wolenie klientów jest dla nas na pierw-
szym miejscu. 

Budujemy tylko w najlepszych lokali-
zacjach w  Częstochowie, a  ulica Oku-
lickiego, granicząca z naszą inwestycją, 
jest jedną z największych arterii miasta.  
W  pobliżu osiedla Panorama, zlokali-
zowane są liczne supermarkety wielo-
branżowe, punkty usługowe czy market 
budowlany. Natomiast aktywni znajdą 
w  okolicy ścieżki rowerowe, a  także 
trasy do joggingu czy spacerów. 

W  ofercie dostępne są już tylko 
ostatnie apartamenty w  budynku 
A  oraz budynek B II etapu. Terminy 
oddania do użytku to odpowiednio ko-
niec czerwca 2022 dla budynku A oraz  
IV kwartał 2022 roku dla budynku B. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą 
historią na stronie www.parkland.pl, 
a  także z  Facebookowym profilem, 
na którym mamy najwięcej fanów  
w Częstochowie. 

reklama

INWESTYCJE PARKLAND

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE 
I ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA Z NAMI!


