
Wkrótce Ministerstwo Zdrowia 
chce przedstawić plan odbu-
dowy zdrowia Polaków, który 
zakłada... bon na podstawową 
diagnostykę. Miałby on trafić 
do wszystkich powyżej 40. ro-
ku życia.

W dobie pandemii wielu pacjentów 
obawia się badań diagnostycznych 
oraz samego leczenia. Do tego do-
chodzi utrudniony dostęp do lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej 
i  specjalistów z  różnych dziedzin. 
W  efekcie epidemia COVID-19 
zbiera żniwo nie tylko wśród osób, 

które zostały zakażone koronawi-
rusem SARS-COV-2.

Z  tego też powodu rządzący 
chcą stworzyć plan odbudowy 
zdrowia Polaków. Mówił o  nim już 
na początku roku rzecznik resortu 
zdrowia. Początkowo zakładano, 
że ruszy on wiosną. Tak się jednak 
nie stało. Jak tłumaczył rzecznik 
resortu zdrowia, zapowiadany od 
dłuższego czasu projekt opóźniła 
trzecia fala pandemii koronawirusa. 
Na razie najnowsze szczegóły zdra-
dził „Dziennikowi Gazecie Prawnej” 
minister zdrowia Adam Niedzielski. 
Prezentacja programu ma się odbyć 
dopiero w  czerwcu. Na razie wia-
domo, że miałby on polegać na umoż-
liwieniu szeregu bezpłatnych badań 
diagnostycznych każdemu powyżej 
40. roku życia - tak, aby każdy z nas 
po covidzie mógł dokładnie zweryfi-
kować stan swojego zdrowia i spraw-
dzić wszystkie wskaźniki, które są 
dość istotne przy szeregu chorób, 
w  tym m.in. nowotworowych, cu-
krzycowych czy kardiologicznych. 
Zakres badań określi resort – bę-

dzie on zróżnicowany ze względu na 
wiek, płeć i  historię medyczną pa-
cjenta. Będzie je można przeprowa-
dzić wszędzie, także w  placówkach 
prywatnych, które nie mają umowy 
z  NFZ: koszt świadczenia pokryje 
właśnie przyznany przez resort bon. 
Będzie on czekał na każdego upraw-
nionego na Internetowym Koncie 
Pacjenta – oczywiście pod warun-
kiem, że wcześniej wypełni ankietę, 
która pozwoli określić przysługu-
jący pakiet badań. Na tej podstawie 
wystawione zostanie skierowanie, 
z  którym będzie można udać się do 
dowolnej placówki zdrowotnej. Wia-
domo, że obowiązkowe dla wszyst-
kich będzie skierowanie na badanie 
sprawdzające poziom cholesterolu, 
lipidogram i pomiar ciśnienia.

Poza tym resort chce znieść limity 
przyjęć do specjalistów, żeby „uła-
twić dalszą opiekę nad osobami, 
u  których badania potwierdziłyby 
nieprawidłowości i zaburzenia zdro-
wotne”.

 ■ Katarzyna Gwara
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Zalesice

Kreatywna lekcja 
plastyki
Nauka nie musi być nudna – udowodnili to uczniowie 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach.
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Wejdź na stronę 

gov.pl/szczepimysie
     lub zadzwoń na infolinię 989

 nie czekaj!
zarejestruj się
na szczepienie

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Jest wyrok

Ksiądz pójdzie  
za kraty i na terapię
Sąd Okręgowy w  Częstochowie prawomocnie skazał 
Waldemara C., proboszcza z Pawonkowa za molesto-
wanie nieletnich chłopców. Zboczony duchowny 
spędzi za kratami 4 lata i odbędzie terapię.

Były proboszcz z  Pawonkowa w  powiecie lublinieckim 
Waldemar C. w  ubiegłym roku został skazany przez lubli-
niecki sąd na cztery lata więzienia za przestępstwa sek-
sualne i  upijanie alkoholem swoich nastoletnich ofiar. Od 
wyroku wniesiono apelację. 

Sąd Okręgowy w Częstochowie utrzymał w mocy wyrok 
pierwszej instancji i skazał prawomocnie księdza na 4 lata 
więzienia za pięć przestępstw wobec nieletnich. Duchow-
nego oskarżono o  dopuszczenie się tzw. innych czynności 
seksualnych wobec chłopca, który nie miał jeszcze 15 lat, 
nadużywania stosunku zależności wobec tego samego 
chłopca, gdy ten skończył 15. rok życia, o posiadanie i pre-
zentowanie nieletnim zdjęć z  pornografią dziecięcą i  roz-
pijanie nieletniego. Czynów tych duchowny dopuścił się 
w Pawonkowie i Kośmidrach w powiecie lublinieckim.

Ponadto Waldemar C. przez 15 lat po odbyciu kary nie 
będzie mógł pracować z młodzieżą i przez trzy lata nie bę-
dzie mógł zbliżać się na mniej niż 50 m do wykorzystywa-
nego seksualnie nastolatka. W  ramach zadośćuczynienia 
duchowny ma zapłacić molestowanemu chłopcu 2 tys. zł 
i po 500 zł pozostałym dwóm pokrzywdzonym. Natomiast 
terapię dotyczącą preferencji seksualnych może odbywać  
poza więziennym zakładem psychiatrycznym.

Duchowny w  latach 2006-2010 pracował w  parafii pw. 
Świętej Teresy w  Zabrzu-Mikulczycach, uczył także mło-
dzież w  szkole. W  2019 roku proboszcz parafii w  Pawon-
kowie usłyszał zarzuty pedofilskie. Policjanci przeszukali 
należące do Waldemara C. pomieszczenia i  zabezpieczyli 
sprzęt komputerowy. Ksiądz trafił do aresztu, który opuścił 
w czerwcu 2020 roku. Proces duchownego toczył się przy 
drzwiach zamkniętych.

 ■ bea

15 maja przestaje obowiązywać 
ograniczenie liczby pasażerów do 
50 proc. i będzie można kupić bi-
lety na wszystkie miejsca siedzące, 
do leżenia i sypialne w pociągu. Jak 
zaznaczają przedstawiciele PKP In-
tercity, utrzymana zostaje 
obowiązkowa rezerwacja miejsc.

Osoby, które zakupiły bilety 
w  przedsprzedaży najpóźniej 11 maja 
(włącznie), na przejazd w dniu 15 maja 
lub później, mogą go zwrócić bez po-
trącenia odstępnego. - W  przypadku 
zwrotu biletów w  zakupionych w  ser-
wisach internetowych lub aplikacjach, 
przy zwrocie zostanie jednak automa-
tycznie potrącone odstępne. O  jego 
zwrot można wystąpić w drodze rekla-
macji - podkreślają.

Osoby podróżujące wspólnie, którym 
system przydzielił „co drugie miejsce”, 
a  które chciałby podróżować obok 
siebie powinny:

 ● zgłosić się do kasy, gdzie kasjer wy-
mieni bilety albo bezpłatnie przy-
dzieli nowe miejsca (w  miarę 
dostępności);

 ● w  serwisach internetowych i  apli-
kacjach – zakupić nowe bilety, na-
stępnie wykonać rezygnację 
z  pierwotnie zakupionych biletów 
i złożyć wniosek o zwrot odstępnego 
oraz ewentualnej różnicy w cenie.

 OUtrzymanie obowiązkowej 
rezerwacji miejsc

We wszystkich kategoriach po-
ciągów PKP Intercity nadal będzie 
funkcjonować obowiązkowa rezer-
wacja miejsc. Wszystko po to, aby ściśle 
kontrolować poziom zajętości miejsc 
tak w  poszczególnych relacjach, jak 
i  na każdym odcinku podróży, zapew-
niając bezpieczeństwo podróży i  nie 
dopuszczając do przekroczenia limitu 
zajętości 100 proc. miejsc.

Przewoźnik widząc zwiększone za-
interesowanie połączeniami, „w miarę 
możliwości będzie podejmował de-
cyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi 
wagonami oraz dostosowaniu składów 
do bieżącego obłożenia w  pociągach 
nie dopuszczając do przekroczenia li-
mitu zajętości miejsc”.

 OBezpieczne podróże z PKP 
Intercity

Na pokładach pociągów nadal obo-
wiązuje zakrywanie ust i nosa podczas 
trwania całej podróży. Kierownicy 

pociągów i  konduktorzy korzystają 
ze środków ochrony indywidualnej 
i  utrzymania higieny osobistej - ma-
seczek i rękawiczek ochronnych oraz 
żeli do mycia i  dezynfekcji rąk. Ich 
kontakt z  podróżnymi podczas kon-
troli biletów odbywa się z  zachowa-
niem bezpiecznego dystansu dzięki 
wykorzystaniu nowoczesnych termi-
nali zbliżeniowych.

W  składach, w  których jest wagon 
gastronomiczny WARS lub mobilny 
wózek z  poczęstunkami możliwy jest 
zakup pakietu bezpieczeństwa w  po-
staci płynu dezynfekującego i  ma-
seczki. W pociągach kategorii Express 
InterCity Premium (EIP) pakiet wyda-
wany jest w  cenie biletu na życzenie 
pasażera.

Wszystkie pociągi PKP Intercity są 
dezynfekowane i  czyszczone po za-
kończeniu każdego przejazdu. Od 
marca 2020 roku do końca marca br. 
przewoźnik wykonał już ponad 414 
tysięcy dezynfekcji i ponad 13 tysięcy 
dezynfekcji metodą zamgławiania.

 ■ Katarzyna Gwara

Od 15 maja

Pełne 
obłożenie 
w pociągach
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Przed wejściem na zamek w 
Olsztynie zawisło kilkanaście 
wielobarwnych balonów. W 
każdym z nich podróżują mi-
niaturowi baloniarze.

A to wszystko za sprawą Ja-
rosława Koziary – artysty pla-
styka z Lublina. Jego instalacje 
artystyczne gościły już w wielu 
polskich i europejskich miastach, 
a teraz jedna z nich pojawiła się w 

jurajskim Olsztynie. Lalki uloko-
wane w koszach balonów to autor-
skie prace artystki Pauliny Kary.

Balonową kompozycję warto zo-
baczyć na własne oczy, zwłaszcza 
po zmroku. Wtedy kolorowe ba-
lony zostają podświetlone i stają 
się lampionami. - To zapowiedź 
Jurajskich Zawodów Balonowych, 
które razem z gminą Janów planu-
jemy zorganizować w tym roku już 
po raz czwarty, w terminie 15-18 
lipca – zapowiada Kamila Kubat 
z Referatu Promocji i Turystyki 
Urzędu Gminy w Olsztynie. Insta-
lację artystyczną będzie można 
oglądać przez całe lato.

 ■ zdj. UG Olsztyn

Ponad 100 osób, w tym około 
20 dzieci, weszło, mimo usta-
wionych znaków zakazu, do 
jaskini w rezerwacie Sza-
chownica (gm. Lipie, pow. 
Kłobucki). Wejścia skrajnie 
nieodpowiedzialnych tury-
stów zarejestrowała kamera 
umieszczona wewnątrz przez 
pracowników RDOŚ w Katowi-
cach. - Akcja będzie 
powtarzana – zapowiadają.

Wejście do jaskini zawsze było i 
jest zakazane – także w przyszłości 
nie przewiduje się udostepnienia 
tego obiektu do zwiedzania. Dla-
czego? Po pierwsze ze względu na 
bezpieczestwo. - Jaskinia, choć w 
ostatnich latach zabezpieczona 
przed całkowitym zawaleniem w ra-
mach projektu „LIFE Szachownica”, 
nadal nie jest w pełni bezpieczna 
– mówi Łukasz Zych, rzecznik pra-
sowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach. - W ja-
skiniach położonych na terenie re-
zerwatu wciąż obserwuje się m. in. 
osypywanie odłamków skalnych. 
Budowa geologiczna powoduje, że 
teren ten jest narażony na ciągłe 
ruchy i deformacje. Każdego roku 
w jaskini dochodzi również do od-
spajania się odłamków skalnych 

od stropu jaskini, których masa 
może zabić dorosłego człowieka, 
nawet zabezpieczonego kaskiem 
– wyjaśnia.

Drugim powodem braku udostęp-
nienia jaskini jest fakt, że jest ona 
siedliskiem nietoperzy. Niepoko-
jenie nietoperzy, nie tylko w okresie 
zimowym, jest dla nich poważnym 
zagrożeniem. - Zimą przypadkowe 
wybudzenie odbywa się kosztem 
utraty tłuszczu, który podczas snu 
wystarczyłby na wiele dni. Częste 
budzenie oznacza najczęściej 
śmierć zwierzęcia. Latem i jesienią 
jaskinie są nie tylko miejscem kry-
jówki nietoperzy w ciągu dnia, ale 
stają się również ich miejscem roz-
rodu. Nieuzasadnione wejście do 
jaskini zawsze powoduje ich niepo-
trzebne niepokojenie lub płoszenie 
– tłumaczy Łukasz Zych.

Aby zaspokoić ciekawość osób 
odwiedzających rezerwat, wy-
znaczona została ścieżka edu-
kacyjna, która przebiega poza 
obiektami jaskiniowymi. Znajduje 
się na niej szereg tablic z informa-
cjami o obiekcie i o zwierzętach 
go zamieszkujących. Odwołują się 
one do wrażliwości przyrodniczej 
oraz rozsądku i bezpieczeństwa 
osób odwiedzających to miejsce. 
Mają powstrzymać od łamania 
prawa i narażania swojego życia 

na niebezpieczeństwo. 
Na terenie rezerwatu można 

poruszać się wyłącznie pieszo po 
wyznaczonej ścieżce, obowiązuje 
zakaz wstępu do jaskini oraz zba-
czania z wyznaczonej ścieżki. Kto 
umyślnie narusza zakazy obowią-
zujące w rezerwatach przyrody 
podlega karze aresztu lub grzywny. 
- Kamera została zamontowana w 
jaskini tymczasowo, w okresie od 
30 kwietnia do 3 maja. W związku 
ze znaczną liczbą złamań obowią-
zujących w rezerwacie zakazów, 
akcja będzie sukcesywnie powta-
rzana. Na miejscu w rezerwacie 
można spodziewać się również 
zwiększonej liczby kontroli, a co 
za tym idzie wniosków o ukaranie 
turystów nie stosujących się do 
zasad ochrony rezerwatu oraz 
zasad bezpieczeństwa – zapo-
wiada Łukasz Zych.  

Szachownica to jeden z najdłuż-
szych systemów jaskiniowych na 
Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. 
Wzniesienie ze względu na swoje 
walory zostało objęte ochroną 
prawną w postaci rezerwatu 
przyrody i specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Natura 2000. 
Ostoja jest drugim pod względem 
liczebności zimowiskiem nie-
toperzy w Polsce, a w Polsce połu-
dniowej największym.

aktualności
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PRACA

Kontakt: 533 57 58 09

OGŁOSZENIE

Zatrudnimy kierowcę kat. C 

 � PRACA W CZELADZI, 
 � JAZDA PO ŚLĄSKU, 
 � OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, 
 � CODZIENNY POWRÓT DO DOMU.

Jest akt oskarżenia

Wyłudzał pieniądze. 
Stanie przed sądem

Uwaga

Kolejne opóźnienia  
przy przebudowie linii 
tramwajowej

Powiat kłobucki

Pomimo zakazu weszli do jaskini

Wkrótce przed sądem stanie 
Rafał P., który oskarżony jest o 
oszustwa metodą „na wnucz-
ka”. Mężczyzna swoją przestęp-
czą działalność prowadził na 
terenie różnych województw.

 OWyłudzono pieniądze na 
rzekomą pomoc zięciowi

Jak ustalono, w październiku 
ubiegłego roku, do starszego 
małżeństwa, zamieszkałego w 
Gwoździanach pwoj. śląskie), zate-
lefonował mężczyzna i przedstawił 
się jako funkcjonariusz Policji. Męż-
czyzna poinformował pokrzyw-
dzonych, że ich zięć spowodował 
wypadek drogowy ze skutkiem 
śmiertelnym i pilnie potrzebuje pie-
niędzy na wyjaśnienie sprawy.

Następnie, do miejsca zamiesz-
kania pokrzywdzonych, przybył 
podający się za kuriera mężczyzna, 
któremu przekazali oni pieniądze 
w kwocie 70 000 złotych i 1 500 
euro. Osobą odbierającą pieniądze 
był mieszkaniec Częstochowy 
Rafał P., zatrudniony w jednej z 
firm budowlanych.

 OWykryto kolejne oszustwa 
metodą „na wnuczka”

W toku dalszego postępowania 
stwierdzono, że Rafał P. dopu-
ścił się także innych przestępstw, 
działając metodą „na wnuczka”. 
W październiku minionego roku, 
oskarżony wyłudził kwoty od 30 
000 do 50 000 zł od pokrzywdzo-
nych zamieszkałych na terenie 
woj. łódzkiego (w Chełmnie), ma-
łopolskiego (w Inwałdzie) i war-
mińsko-mazurskiego (w Dylewie).

 ORafał P. trafił do aresztu 
śledczego

Rafał P. nie przyznał się do popeł-
nienia zarzucanych mu czynów. Na 
wniosek prokuratora, sąd zasto-
sował wobec podejrzanego tym-
czasowe aresztowanie na okres 
trzech miesięcy. Prokuratura nadal 
prowadzi śledztwo zmierzające do 
ustalenia pozostałych oszustów. 
Akt oskarżenia przeciwko P. skie-
rowała do sądu lubliniecka proku-
ratura.

Później niż początkowo zakła-
dano, udrożnione zostaną 
skrzyżowania w  centrum 
miasta. Powód? Opóźnienia na 
trwającej przebudowie linii 
tramwajowej.

Przypomnijmy, zgodnie z  wcze-
śniejszymi zapowiedziami, napóź-
niej 15 maja miało zostać otwarte 
w  pełni skrzyżowanie alei: Naj-
świętszej Maryi Panny, Kościuszki 
i  Wolności. Tym samym miała 
wrócić możliwość przejazdu przez 
torowisko w obu kierunkach i pier-
wotna organizacja ruchu w obrębie 
tego miejsca. Tak się jednak nie 
stanie. - Jest nam bardzo przykro, 
ale aktualna sytuacja z  dosta-
wami materiałów jest kompliko-
wana przez pandemię. Ostatnio 
borykaliśmy się z  brakiem masy 
zalewowej i  niezbędne kompo-
nenty udało nam się kupić dopiero 
w  Holandii. Ten problem został 

rozwiązany, ale teraz czekamy na 
dostawę kostki granitowej, która 
jest specjalnie docinana, a  jej po-
wierzchnia „groszkowana” – in-
formuje dyrektor kontraktu z NDI, 
Łukasz Susło.

Na dodatek dostawca opóźnił 
dostarczenie kostki. Podobne 
problemy z  nieterminowymi do-
stawami części komponentów 
generują opóźnienia udrożnienia 
skrzyżowań sąsiednich z  al. NMP. 
- Mamy nadzieję, że wspomniane 
braki materiałowe zostaną uzu-
pełnione przez dostawców 
w  przyszłym tygodniu, tak by do 
końca miesiąca można było przede 
wszystkim ułożyć kostkę, zaspo-
inować i  przywrócić ruch. Bardzo 
zależy nam na jak najszybszym 
wykonaniu prac, bo od tego zależy 
możliwość rozpoczęcia robót na 
kolejnym skrzyżowaniu z  al. Jana 
Pawła II – dodaje Łukasz Susło 
z NDI.

Olsztyn

Wyjątkowa instalacja  
nad ulicą Zamkową
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Rekrutacja ruszyła

Chcesz założyć firmę? 
Sięgnij po dofinansowanie

Koleje Śląskie

Zmieniają się ceny biletów

Osoby poniżej 30. roku życia, 
które utraciły pracę w wyniku 
pandemii, mogą ubiegać się 
o dotacje na założenie działal-
ności gospodarczej w projekcie 
„Młodzi na start”. Formularze 
rekrutacyjne można składać do 
2 czerwca.

Projekt jest kierowany do 
osób w  wieku do 30. roku życia 
– mieszkanek i  mieszkańców 
Częstochowy oraz powiatów 
częstochowskiego, kłobuckiego 
i  myszkowskiego – które utraciły 
pracę w  następstwie pandemii 
Covid-19.

Osoby takie mogą starać się 
o  dotacje w  wysokości 23 050 zł 

na utworzenie firmy, szkolenie 
umożliwiające uzyskanie wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej, a także wsparcie pomostowe 
w  wys. 2 600 zł co miesiąc przez 
pierwsze 6 miesięcy prowadzenia 
firmy. W sumie jest to bezzwrotne 
wsparcie w  wysokości ponad 38 
tys. zł na założenie firmy.

Organizatorem projektu jest 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A. Szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie 
http://www.arr.czestochowa.pl 
lub pod nr tel. 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyj-
nych do projektu ruszył 12 maja. 
Można je składać do 2 czerwca.

Koleje Śląskie wprowadzają 
pierwszą fazę zmian w taryfie 
przewozowej. Niektóre bilety 
będą droższe, inne natomiast 
tańsze. Średnia podwyżka wy-
niesie według Kolei Śląskich 
około 13 procent.

- Zwiększenie częstotliwości 
dezynfekcji parku taborowego, 
nacisk spółki na bezpieczeństwo 
podróżnych przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ich liczby w  pocią-
gach przyczyniły się do spadku 
wpływów finansowych – infor-
mują przedstawiciele Kolei Ślą-
skich. - Skutki pandemii odczuwają 
wszyscy organizatorzy transportu 
publicznego w  Polsce, również 
Koleje Śląskie. Biorąc pod uwagę 
efekty obecnej sytuacji w  kraju 
i  regionie oraz wzrost kosztów 
funkcjonowania spółki – w  tym 
podwyżki cen energii elektrycznej, 
napraw i  utrzymania taboru, nie-
zbędnym krokiem jest modyfikacja 
dotychczasowej taryfy - dodają. To 
pierwsza kompleksowa zmiana 
cenników od pięciu lat i  pierwsza 
istotna przebudowa cenników od 
początku istnienia Kolei Śląskich.

- Codziennie uruchamiamy około 
400 pociągów. To niezwykły po-
tencjał komunikacyjny dla miesz-
kańców naszego województwa. 
Kolej jako bezpieczny, ekologiczny 
i wygodny środek transportu może 
im zatem służyć nie tylko w czasie 
dojazdu do pracy, ale także poza 
godzinami szczytu. Zmiana taryfy 
Kolei Śląskich przede wszystkim 
ma na celu wprowadzenie prostej 
taryfy, a  także wdrożenie atrak-
cyjnych ofert, które zachęcą pa-
sażerów do podróżowania z  nami 
– mówi Aleksander Drzewiecki 
Prezes Zarządu.

W  związku ze zmianą cennika, 
średnia podwyżka cen biletów 
Kolei Śląskich wyniesie około 
13%. Nie wszystkie ceny biletów 

zostaną jednak podwyższone. 
Część z nich zostanie również ob-
niżonych. Po modyfikacji taryfy, 
Koleje Śląskie nadal będą jednym 
z  najtańszych przewoźników ko-
lejowych w Polsce. - Podążamy za 
trendami europejskich kolei regio-
nalnych, które bazują na prostych 
i  zrozumiałych taryfach. Naszym 
celem jest wdrożenie rozwiązań, 
które zapewnią czytelne i sprawie-
dliwe zasady podróżowania pocią-
gami Kolei Śląskich dla wszystkich 
pasażerów. Z uwagi na fakt, że jest 
to proces długofalowy, modyfi-
kacje będą wprowadzane etapami. 
Teraz komunikujemy planowane 
zmiany cen, natomiast już we 
wrześniu pojawią się nowe atrak-
cyjne oferty. Ponadto, na części 
tras wprowadzimy wtedy również 
możliwość korzystania z  innowa-
cyjnej taryfy pozaszczytowej ze 
zniżką do 20% – podkreśla Alek-
sander Drzewiecki Prezes Za-
rządu.

Wprowadzanie rozwiązań ma-
jących na celu uproszczenie ta-
ryfy przewozowej Kolei Śląskich 
będzie odbywało się w  etapach. 
Pierwsza faza zmian weszła 
w  życie 10 maja, druga we wrze-
śniu, zaś cały proces powinien za-
kończyć się w 2022 roku. Główną 
i  jednocześnie pierwszą ze zmian 
jest dążenie do wprowadzenia 
jednolitej stawki kilometrowej 
i korekta ofert liniowych. Podczas 
drugiego etapu we wrześniu na-
stąpi wprowadzenie najbardziej 
atrakcyjnych ofert dedykowanych 
różnorodnym odbiorcom, w  tym 
seniorom, rodzinom czy małym 
grupom, a  także wprowadzenie 
wysokich rabatów na przejazdy 
poza szczytem. W kolejnym wrze-
śniowym etapie planowane jest 
również rozszerzenie dostępności 
przedsprzedaży biletów z  ofert 
specjalnych z 7 do 30 dni.

W naszym województwie

Rekordowy wzrost liczby legalnie 
pracujących cudzoziemców
Znacznie wzrosła liczba cudzo-
ziemców w ubezpieczeniu spo-
łecznym w województwie ślą-
skim. Na koniec marca legalnie 
pracujących obcokrajowców 
w naszym regionie było ponad 
66 tys. osób. To o 3 tysiące 
więcej niż w grudniu 2020 r. 
i blisko 10 tysięcy więcej niż 
pod koniec 2019 r.

W  całej Polsce legalnie pracu-
jących cudzoziemców na koniec 
marca br. było ponad 766 tys., a na 
koniec kwietnia przeszło 780 tys. 
Od kilkunastu lat liczba cudzo-
ziemców, którzy legalnie mieszkają 
i pracują w Polsce, systematycznie 
rośnie. - Epidemia Covid-19 nie-
wątpliwie miała duży wpływ tę 
statystykę, bo w  drugim kwartale 
ubiegłego roku odnotowaliśmy 
spadek liczby cudzoziemców 
zgłoszonych do ubezpieczeń 
społecznych - wiązało się to z  za-
mknięciem granic i  lockdownem 
- mówi Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa śląskiego. - Natomiast, 
gdy już granice zostały odbloko-
wane, w drugiej połowie ubiegłego 
roku, obcokrajowcy ponownie 
zaczęli przyjeżdżać do Polski do 
pracy. I tak na koniec grudnia 2020 
r. do ubezpieczeń społecznych 
w  całym kraju zgłoszonych było 
ponad  725 tys. obywateli innych 
państw, w  tym w  województwie 
śląskim 63 tys. osób – tłumaczy.

 ONajwięcej obywateli Ukrainy
W marcu tego roku liczba legalnie 

pracujących obcokrajowców 

wynosiła 766 tys. Największy 
wzrost wśród zagranicznych pra-
cowników nastąpił  w  przypadku 
obywateli Ukrainy. Również w wo-
jewództwie śląskim najwięcej 
cudzoziemców, którzy podjęli za-
trudnienie to Ukraińcy. Na koniec 
marca składki na ubezpieczenia 
społeczne odprowadzane były za 
ponad 53 tys. obywateli z  ukraiń-
skim paszportem, to o prawie 2 tys. 
więcej niż na koniec 2020 r. Drugą 
narodowością, która najliczniej 
przyjeżdża do naszego regionu 
w  celu podjęcia legalnej pracy to 
obywatele Białorusi - 2,2 tys. osób, 
następnie to Gruzini - ponad 1,7 
tys. osób, kolejno obywatele Moł-
dawii - 909 osób, Rosji - 674 osób, 
Rumunii, Włoch i  Czech - z  każ-
dego z  tych krajów w  granicach 
powyżej 340 osób.

 OZ różnych stron świata
Na terenie województwa ślą-

skiego pracują obywatele jeszcze 
z  około 100 państw, z  różnych 
zakątków świata, czasem bardzo 
odległych i  egzotycznych. I  tak 

w  bielskim oddziale mamy trzech 
Kolumbijczyków, a  w  chorzow-
skim ZUS trzech Laotańczyków. 
W częstochowskim oddziale zgło-
szonych do ubezpieczeń społecz-
nych jest dziewięciu mieszkańców 
Indonezji, w rybnickim ZUS trzech 
Senegalczyków, w  sosnowieckim 
ZUS 128 Chińczyków, natomiast 
w  zabrzańskim ZUS - czterech 
obywateli Kamerunu.

- Dane statystyczne Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych obej-
mują tylko osoby zatrudnione 
w  taki sposób, od którego ist-
nieje obowiązek odprowadzania 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, jak np. umowa o  pracę, 
czy zlecenie. W  tych statystykach 
ujęte też są osoby, które w Polsce 
prowadzą własną firmę. Należy 
jednak pamiętać, że nie każdy le-
galnie pracujący w  Polsce cudzo-
ziemiec musi opłacać składki na 
ubezpieczenia społeczne w  ZUS. 
Niektórzy z  nich pracują na umo-
wach nieoskładkowanych lub 
ubezpieczają się w KRUS - dodaje 
rzeczniczka.

Oddział 31.03.2021 31.12.2020 31.12. 2019

Bielsko-Biała 10 046 9 200 8 541

Chorzów 12 782 12 482 11 382

Częstochowa 12 045 11 217 10 858

Sosnowiec 6 772 6 499 5 433

Zabrze 13 383 13 022 11 107

Rybnik 11 358 10 619 9 471

razem woj. śląskie 66 386 63 039 56 792

Katarzyna Przech, Michał Sta-
nowski i Anna Pyzalska to 
uczniowie I Społecznego LO im. 
Z. Herberta STO w Częstocho-
wie, którzy zostali laureatami i 
finalistami ogólnopolskich 
olimpiad. Dwoje z nich zapew-
niło sobie dzięki temu zwol-
nienie z niektórych części eg-
zaminu dojrzałości oraz indek-
sy na wymarzone uczelnie.

Katarzyna Przech jest laureatką  
67. Olimpiady Chemicznej. Już w 

ubiegłym roku była finalistką tej 
olimpiady, co było wtedy najwyż-
szym wyróżnieniem (z powodu 
pandemii nie organizowano finału 
i nikt nie uzyskał tytułu laureata). 
W tym roku znalazła się na 10. 
miejscu w Polsce.  Ponadto zajęła 
3.miejsce w Olimpiadzie Wiedzy 
Chemicznej, organizowanej przez 
Wydział Chemii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i została laureatką 
XXXVI Konkursu Chemicznego 
organizowanego przez Politech-
nikę Warszawską. Do konkursów 

chemicznych przygotowywała ją 
Marta Bednarczyk.

Drugim maturzystą laureatem 
został Michał Stanowski, przy-
gotowujący się do Olimpiady 
Biolo-gicznej pod kierunkiem 
Małgorzaty Jankowskiej – Nowak. 
Zajął 17.miejsce w Polsce. Jego 
sukces poprzedzony był wykona-
niem pracy badawczej i jej obroną 
przed naukowym gremium, a także 
wieloma egzaminami z praktyki i 
teorii.

Trzeci ważny sukces był udziałem 
drugoklasistki – Anny Pyzalskiej, 
która została finalistką V edycji 
Olimpiady Wiedzy o Filmie i Ko-
munikacji Społecznej (w całym fi-
nale też jedyna częstochowianka). 
Za nią wiele trudnych i niestan-
dardowych zadań: m.in. napisanie 
eseju związanego z tematem 
głównym olimpiady (w tym roku 
to: ,,Kino i twórcy patrzą w lustro – 
autotematyzm i autobiografizm”), 
przeprowadzenie i zredagowanie 
wywiadu z wylosowaną, zapro-
szoną przez organizatorów osobą. 
Jej artystyczną i naukową opie-
kunką podczas przygotowań do 
tej ogólnopolskiej olimpiady była 
Beata Bartnik.

W gronie laureatów olimpiad 
uczniowie I Społecznego LO im. Z. 
Herberta STO byli jedynymi czę-
stochowianami.

Sukces częstochowskich uczniów

Zdobyli indeksy 
na wymarzone uczelnie!
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W Starostwie Powiatowym  
w Częstochowie odbyło się 
spotkanie konsultacyjne do-
tyczące realizacji programu 
ścieżek rowerowych. Przed-
stawiciele Lokalnej Grupy 
Działania „Razem na wyżyny” 
przedstawili swój plan. W ra-
mach incjatywy mają powstać 
szlaki, które połączą najcie-
kawsze i najpiękniejsze 
miejsca w partnerskich gmi-
nach. Ich łączna długość 
będzie wynosić około 150 km.

Stowarzyszenie „Razem na wy-
żyny” jest w  trakcie opracowy-
wania koncepcji i projektu szlaków 
rowerowych. W  ramach tego za-
dania planowane jest stworzenie 

szlaków, które połączą najcie-
kawsze i  najpiękniejsze miejsca 
w  partnerskich gminach Sto-
warzyszenia: Dąbrowa Zielona, 
Kłomnice, Kruszyna, Mykanów, 
Rędziny oraz Miedźno. Do współ-
pracy przy tworzeniu tras zapro-
szeni zostali mieszkańcy obszaru, 
a  także lokalne organizacje poza-
rządowe. Odbyły się także kon-
sultacje, w  których wzięli udział 
wójtowe i  przedstawiciele gmin 
partnerskich LGD. W  wyniku tej 
współpracy stworzono koncepcję 
szlaków rowerowych o  długości 
ok 150 km. Dwa główne szlaki 
pozwolą turyście dojechać do 
najważniejszych atrakcji przyrod-
niczych i  historycznych każdej 
z  partnerskich gmin. - Szlaki łącz-
nikowe zaprojektowane zostały 

z  myślą połączenia projektowa-
nych szlaków z  istniejącymi szla-
kami rowerowymi w  sąsiednich 
regionach.  W  tej chwili trwają 
prace nad projektem zmiany or-
ganizacji ruchu, który będzie 
opiniowany oraz uzgadniamy z od-
powiednimi instytucjami – infor-
mują przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie.

Stowarzyszenie „Razem na wy-
żyny” planuje także oznakowanie 
szlaków. Miałoby się to odbyć 
w  ramach projektu współpracy 
realizowanego z sąsiednimi Lokal-
nymi Grupami Działania.

W ramach inwestycji mają także 
powstać Miejsca Odpoczynku Ro-
werzystów wyposażone w  ławki 
solarne ze stacjami naprawy 
rowerów oraz tablice informa-
cyjne. - Wszystkie te działania 
mają na celu stworzenie produktu 
turystycznego, który zwiększy 
atrakcyjność obszaru i  ściągnie 
turystów na teren LGD „Razem na 
wyżyny” - podsumowują przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie.

aktualności z gmin

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Przed nami kolejna, dwunasta 
już, edycja konkursu fotograficz-
nego „Piękno ziemi częstochow-
skiej”. Organizatorzy na zgłosze-
nia czekają do 30 września.

Celem konkursu jest 
propagowanie czyn-
nego wypoczynku 
i  szerzenie wiedzy 
o  ciekawych zakątkach 
naszej ziemi. – Powiat 
częstochowski, jako naj-
większy powiat w  województwie 
śląskim, daje ogrom możliwości 
i  pole do popisu dla umiejętności 
artystycznych. Zachęcamy zatem 
wszystkich miłośników fotografii 
do odkrywania atrakcji krajobra-
zowych i  przyrodniczych oraz 
architektury i zabytków ziemi czę-
stochowskiej – zachęca Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie, orga-
nizator wydarzenia. Zdjęcia muszą 
być wykonane na terenie powiatu 
częstochowskiego, tj.: miast i gmin: 
Blachownia i Koniecpol oraz gmin: 
Dąbrowa Zielona, Janów, Ka-
mienica Polska, Kłomnice, Kono-
piska, Kruszyna, Lelów, Mstów, 

Mykanów, Olsztyn, Poczesna, 
Przyrów, Rędziny i Starcza.

W  konkursie mogą wziąć udział 
osoby pełnoletnie, jak i  osoby 
niepełnoletnie. Zgłaszać można 
maksymalnie pięć fotografiami 

– oceniane będą tylko 
pojedyncze zdjęcia. 
Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 30 września. 
Pula nagród wynosi  
5 000 zł. Członkowie 
jury, oceniając prace, 

będą znali jedynie pseudonim 
podany przez uczestnika w  for-
mularzu. Zwycięskie zdjęcia 
zostaną opublikowane na 
stronie internetowej starostwa:  
www.czestochowa.powiat.pl  
z podaniem imienia i nazwiska fo-
tografa oraz jego autorskiej strony 
internetowej, o ile takową posiada.

Więcej szczegółów dotyczących 
konkursu uzyskamy od organiza-
tora - Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury, Sportu i  Promocji Po-
wiatu, tel. (34) 32 29 123, e-mail:  
promocja@czestochowa.powiat.pl

Konkurs fotograficzny

Piękno ziemi 
częstochowskiej

Nowy program

Powstaną szlaki łączące 
najciekawsze miejsca w gminach

Konkurs

Wybiorą najbardziej 
ekologiczną zagrodę

Gmina Blachownia

Budynki 
w Łojkach przejdą 
termomodernizację

Gmina Olsztyn

W Turowie powstaje 
pawilon przedszkolny

Chodnik i odwodnienie

Bezpieczniej 
w Kusiętach i Turowie

Starostwo Powiatowe w Częstochowie po raz 
kolejny zamierza wybrać najbardziej ekolo-
giczną zagrodę.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców te-
renów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on 
na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolni-
czej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji 
rolniczej metodami ekologicznymi.

Poza tym rywalizacja jest celowym działaniem 
edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków 
życia mieszkańców powiatu częstochowskiego 
zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konku-
rencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska 
i  aktywizacji lokalnej społeczności w  powiecie.  
Za pierwszy etap odpowiadają władze gminne. To 
one mają za zadanie wyznaczyć reprezentanta, 
który weźmie udział w  etapie powiatowym. Na 
zwycięzców czekają nagrody o  łącznej wartości  
15 000 zł.

Ponad 700 tysięcy złotych dofinanso-
wania otrzyma gmina Blachownia na 
kompleksową termomodernizację bu-
dynków wielorodzinnych przy ulicy 
Długiej 3 i 5 w Łojkach.

- Termomodernizacja bloków w sołectwie 
Łojki to bardzo ważna inwestycja w gminie 
Blachownia. Potrzebę realizacji tego za-
dania wskazaliśmy w  Lokalnym Programie 
Rewitalizacji na lata 2016-2023 – mówi 
burmistrz Sylwia Szymańska. - W  celach 
szczegółowych programu wymieniona zo-
stała poprawa stanu i  jakości infrastruk-
tury budynków komunalnych oraz wzrost 
atrakcyjności życia na obszarach rewitalizo-
wanych m.in. poprzez podjęcie działań śro-
dowiskowych – dodaje.

Zadanie będzie dofinansowane ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Całość zadania gmina osza-
cowała na 980 138, 90 zł, a kwota przyzna-
nego dofinansowania to 759 800, 94 zł.

Stanęły już mury pawilonu przedszkolnego w Tu-
rowie. Trwają prace wewnątrz budynku oraz 
prace instalacyjne.

Budowa ma zakończyć się w  lipcu 2021 roku, ale 
zajęcia w nowym pawilonie rozpoczną się pod koniec 
września. Przedszkolaki będą uczyć się w  całkiem 
nowym budynku skomunikowanym zewnętrznym 
łącznikiem z budynkiem szkoły.

W  nowym pawilonie znajdą się dwie sale dydak-
tyczne, hol wejściowy, szatnia, stołówka, pomiesz-
czenia higieniczno-sanitarne, pokój nauczycielski, 
magazyn oraz pomieszczenia techniczne. Zostanie 
również zagospodarowany teren wokół obiektu.

Cała inwestycja będzie kosztować 1,5 mln zł. Gmina 
Olsztyn pozyskała na ten cel – za pośrednictwem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach 
RPO 2014 – 2020 – środki europejskie w wysokości  
788 442,68 zł.

Trwa budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Kusię-
tach przy drodze powiatowej. Inwestycja ma zakończyć 
się we wrześniu.

Inwestycja jest zlecona i  odbywa się pod nadzorem Powia-
towego Zarządu Dróg. Ale gmina Olsztyn ponosi połowę 
kosztów. Całość pochłonie 1,66 mln zł.

Pierwsze dwa etapy budowy chodnika w  Kusiętach przy 
drodze powiatowej od remizy OSP za Szkołę Podstawową 
gmina sfinansowała samodzielnie.

 ORemont drogi w Turowie
Na zaawansowanym etapie jest również budowa 1,5-kilo-

metrowej ulicy Południowej w Turowie, wraz z odwodnieniem 
i chodnikami. Remont kapitalny i budowa chodników dotyczy 
odcinka na północ od drogi powiatowej obok firm Wosana 
i Alexpol przez tory PKP aż do lasu.

Prace realizuje wybrana w przetargu firma TRANZIT Sp. z o.o., 
która ma zakończyć remont w czerwcu. Całkowity koszt prac 
wynosi prawie 1,86 mln zł. Jest to kolejny etap budowy ciągu 
komunikacyjnego od drogi krajowej DK-46: dwa lata temu 
gmina Olsztyn wyremontowała kompleksowo połączenie 
Przymiłowic z  Turowem. Zadanie jest realizowane dzięki do-
finansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 
Województwa Śląskiego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Gmina dokłada do inwestycji tylko 91 tys. zł.
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Agnieszka Rusek - radca prawny 
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek - radca prawny 
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak - aplikant radcowski 
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Czy mogę zawiesić prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej? 

Jakie są skutki zawieszenia 
działalności gospodarczej? 

Przedawnienie długów, 
czyli kiedy przedawnią się 
Twoje zaległości finansowe

Panująca od ponad roku pan-
demia negatywnie wpływa na 
gospodarkę. Wiele firm upadło 
lub musiało zakończyć działal-
ność, ponieważ nie było w  stanie 
dłużej utrzymać się na rynku. 
Wpływają na to spadki obrotów, 
wprowadzone w  wielu branżach 
obostrzenia oraz coraz trudniejsza 
sytuacja na rynku pracy. Ważne 
jednak, by zdawać sobie sprawę, że 
zakończenie działalności to nie je-
dyna możliwość, którą mamy jeśli 
firma napotyka problemy zwią-
zane ze spadkiem obrotów. 

Jeśli prowadzisz jednoosobową 
działalność gospodarczą możesz 
ją zawiesić. 

W  tym celu należy wypełnić 
wniosek CEIDG-1. Taki wniosek 
można złożyć osobiście – udając 
się do urzędu miasta lub gminy, 
online – przez Profil Zaufany lub 
listownie. 

Jakie warunki trzeba spełnić, 
żeby zawiesić działalność?

Działalność gospodarczą można 
zawiesić z  dowolnego powodu. 
Nie trzeba spełniać żadnych 
szczególnych warunków. Istotne 
jest jednak, że nie możesz zawiesić 
działalności, jeśli zatrudniasz 
pracowników zatrudnionych na 
umowę o  pracę, na zasadzie po-
wołania, wyboru, mianowania. 
Dlatego przed zawieszeniem dzia-
łalności konieczne byłoby rozwią-
zanie wszystkich umów o  pracę. 
Nie musisz rozwiązywać umów 
zleceń albo umów o  dzieło. Wy-
jątki w tym zakresie dotyczą także 
m.in. przedsiębiorców, którzy za-
trudniają wyłącznie pracowników 
przebywających na urlopie wycho-
wawczym czy rodzicielskim i  nie 
łączą korzystania z  urlopu rodzi-
cielskiego z wykonywaniem pracy 
u  pracodawcy udzielającego tego 
urlopu. Tacy przedsiębiorcy mogą 
zawiesić prowadzoną działalność. 

Na jak długo mogę zawiesić  
działalność i ile za to zapłacę?

Okres zawieszenia działalności 
można określić dowolnie. Moż-
liwe jest nawet zawieszenie dzia-
łalności bez wskazania, jak długo 
ma ono trwać (bezterminowo). 
Zawieszenie działalności nie 
może być jednak krótsze niż 30 

dni. Przedsiębiorca sam wskazuje 
datę, od której chce zawiesić dzia-
łalność. Można również wskazać 
we wniosku o  zawieszenie dzia-
łalności datę, w  której chcemy 
wznowić działalność. Wskazanie 
takiej daty nie jest jednak ko-
nieczne, ponieważ w  razie jej 
niewskazania będziemy mogli kon-
tynuować działalność po złożeniu 
odpowiedniego wniosku o  wzno-
wienie działalności. 

Co istotne, wniosek o  zawie-
szenie wykonywania działalności 
jest bezpłatny. 

Skutki zawieszenia działalności

Jeśli zdecydujesz się na zawie-
szenie prowadzonej działalności 
gospodarczej, musisz pamiętać, 
że w  tym czasie nie możesz wy-
konywać tej działalności gospo-
darczej i  osiągać z  niej bieżących 
przychodów. W  okresie zawie-
szenia nie można m.in. dokonywać 
sprzedaży, świadczyć usług, za-
wierać nowych czy wykonywać 
wcześniej zawartych umów.

Nie oznacza to jednak, że 
w  czasie zawieszenia działalności 
nie można w  ogóle podejmować 
działań związanych z prowadzoną 
firmę. W okresie zawieszenia dzia-
łalności możesz:
1) wykonywać wszelkie czynności 
niezbędne do zachowania lub za-
bezpieczenia źródła przychodów, 
w  tym rozwiązywania zawartych 
wcześniej umów;
2)  przyjmować należności i  re-
gulować zobowiązania, powstałe 
przed zawieszeniem 
3)  zbywać własne środki trwałe 
i wyposażenie;
4)  uczestniczyć w  postępowa-
niach sądowych, postępowaniach 
podatkowych i  administracyjnych 
związanych z działalnością gospo-
darczą wykonywaną przed zawie-
szeniem;
5) wykonywać wszelkie obowiązki 
nakazane przepisami prawa;
6)  osiągać przychody finansowe, 
także z  działalności prowadzonej 
przed zawieszeniem 

Należy również pamiętać, że 
w  okresie zawieszenia działal-
ności przedsiębiorca może zostać 
poddany kontroli, na ogólnych za-
sadach obowiązujących przedsię-
biorców. 

Korzyści związane 
z zawieszeniem działalności

Przede wszystkim w  trakcie 
zawieszenia działalności gospo-
darczej nie trzeba odprowadzać 
składek na ZUS oraz uiszczać zali-
czek na podatek dochodowy. Co do 
zasady  nie ma również obowiązku 
składania deklaracji VAT, za okresy 
rozliczeniowe, których dotyczy 
zawieszenie. W  zakresie podatku 
VAT  przewidziane są jednak wy-
jątki od takiego zwolnienia. 

Należy również pamiętać, 
że w  związku z  nieopłacaniem 
składek na ZUS w  okresie zawie-
szenia działalności przedsiębiorca 
przestaje podlegać ubezpiecze-
niom. Prawo do świadczeń zdro-
wotnych wygasa po 30 dniach od 
dnia ustania okresu podlegania 
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli 
jednak w okresie zawieszenia dzia-
łalności przedsiębiorca chce mieć 
prawo do świadczeń zdrowotnych 
może dobrowolnie zgłosić się 
do ubezpieczenia do NFZ. Na tej 
samej zasadzie można zgłosić się 
także do ubezpieczenia emerytal-
nego i  rentowego. Nie jest nato-
miast możliwe takie dobrowolne 
objęcie ubezpieczeniem choro-
bowym i wypadkowym. 

Niewątpliwie decyzję o  zawie-
szeniu działalności trzeba dobrze 
przemyśleć. Instytucja ta ma wiele 
zalet, zwłaszcza dla przedsię-
biorców na których działalność 
negatywnie wpłynęła pandemia 
i  obowiązujące obostrzenia. Zwol-
nienie z obowiązku płacenia składek 
na ZUS czy zaliczek na podatek do-
chodowy może być dla przedsię-
biorcy znaczną pomocą. Nie należy 
jednak zapominać, że skutkuje to 
„wygaśnięciem” ubezpieczeń, któ-
rymi do tej pory przedsiębiorca był 
objęty, w  związku z  czym stwarza 
również pewne ryzyka. 

Oczywistym skutkiem zawie-
szenia działalności jest także brak 
możliwości uzyskiwania bieżących 
przychodów z  prowadzonej dzia-
łalności – nawet jeśli miałyby one 
być niewielkie. Należy jednak pa-
miętać, że zawieszoną działalność 
możemy w każdej chwili wznowić, 
np. kiedy sytuacja epidemiolo-
giczna ulegnie poprawie. 

Hubert Rusek

Masz zaległości z  tytułu nieza-
płaconych faktur za media lub 
telefon? Zalegasz ze spłatą zacią-
gniętej pożyczki? Musisz wiedzieć, 
że Twoi wierzyciele nie mogą eg-
zekwować Twoich długów bez 
końca, gdyż ogranicza ich termin 
przedawnienia roszczeń.

Na czym polega 

przedawnienie roszczenia?

Najprościej można powiedzieć, 
że przedawnienie to sytuacja, 
w  której po upływie określonego 
czasu, wierzyciel nie może sku-
tecznie egzekwować swojego 
roszczenia na drodze prawnej.

Ten określony czas, którego 
upływ jest niezbędny do prze-
dawnienia roszczenia wynosi co 
do zasady sześć lat, a  dla rosz-
czeń o świadczenia okresowe (np. 
czynsz najmu czy alimenty) oraz 
roszczeń związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej - 
trzy lata. Warto jednak wiedzieć, 
że powyższe okresy to jedynie 
ogólna reguła, a prawo przewiduje 
wyjątki odnośnie okresu prze-
dawnienia dla poszczególnych ro-
dzajów roszczeń. 

Co bardzo ważne, przedaw-
nienie długu nie oznacza wcale, iż 
dług ten przestaje istnieć. Prze-
ciwnie, dług wciąż istnieje, ale 
wierzyciel nie może skutecznie 
dochodzić swoich roszczeń na 
drodze prawnej. Jeśli nieświadomy 
dłużnik dobrowolnie spłaca swoje 
przedawnione długi, nie może 
żądać zwrotu wpłaconych kwot. 

Jak liczy się termin 

przedawnienia?

Termin przedawnienia rozpo-
czyna swój bieg, czyli zaczyna się 
od dnia, w którym dane roszczenie 
(czyli np. faktura za telefon) stało 
się wymagalne, tj. upłynął termin 
zapłaty i  wierzyciel może sku-
tecznie dochodzić od Ciebie za-
płaty. 

Przykład: przyjmijmy, że termin 
zapłaty faktury upłynął w  dniu 
20 kwietnia 2021 r., a  więc od 21 
kwietnia 2021 r. będzie biegł trzy-
letni okres przedawnienia, który 
skończy się 21 kwietnia 2024 r. 
(po tym dniu dług będzie przedaw-
niony, a wierzyciel nie będzie mógł 
już skutecznie dochodzić zapłaty 
na drodze prawnej).

Jest to sytuacja bardzo ko-
rzystna, gdyż faktycznie nie bę-
dziesz zobowiązany do zapłaty 
swoich zaległości finansowych.

Trzeba jednak mieć świadomość, 
że prawo dopuszcza możliwość 
przerwania biegu terminu prze-
dawnienia, czyli sytuację, która ma 
na celu ochronę praw wierzyciela.

Bieg przedawnienia przerywa 
się:
1) przez każdą czynność przed 
sądem lub innym organem powo-
łanym do rozpoznawania spraw 
lub egzekwowania roszczeń – 
oznacza to, że złożenie pozwu do 
sądu lub skuteczne wszczęcie eg-

zekucji przed komornikiem prze-
rwie bieg przedawnienia;
2) w sytuacji gdy uznasz swój dług 
– oznacza to każdą Twoją czyn-
ność przez którą potwierdzasz, 
iż istnieje określony dług wobec 
konkretnego wierzyciela (np. 
przez spłatę części długu, złożenie 
prośby o odroczenie terminu płat-
ności, rozłożenie należności na 
raty, obniżenie wysokości odsetek 
itp.);
3) przez wszczęcie mediacji po-
między dłużnikiem a wierzycielem 
w  odniesieniu do konkretnego 
długu.

Co się dzieje z  terminem prze-
dawnienia po jego przerwaniu? 
Niestety dla dłużnika (wręcz prze-
ciwnie dla wierzyciela), po każdym 
przerwaniu przedawnienia biegnie 
ono na nowo. 

Przykład: odnosząc się do wcze-
śniej przywołanego przykładu 
z  fakturą za telefon, która miała 
się przedawnić w dniu 21 kwietnia 
2024 r. – jeśli wierzyciel 21 marca 
2024 r. (a  więc na miesiące przed 
upływem okresu przedawnienia) 
skutecznie wniesie do sądu pozew 
o zapłatę, to od dnia uprawomoc-
nienia się wyroku w  tej sprawie, 
okres przedawnienia będzie biegł 
na nowo.

I  tutaj pojawia się jeszcze jedna 
niekorzystna dla dłużnika sytuacja. 
Pomimo, że dług wynikający z nie-
zapłaconej faktury za telefon po-
winien się przedawnić z  upływem 
3 lat od dnia jego wymagalności, 
to w przypadku gdy sąd wyda pra-
womocny wyrok co do tego długu, 
okres przedawnienia będzie wy-
nosił sześć lat (roszczenie stwier-
dzone prawomocnym wyrokiem 
sądu przedawnia się z  upływem 
sześciu lat).

Warto wiedzieć, że przepisy 
związane z przedawnieniem 
długów zostały zmienione 
w 2018 i 2019 roku, a zmiany 
te zostały oceniane jako ko-
rzystne dla dłużników. Do naj-
ważniejszych z nich należą:
• skrócenie podstawowego 
okresu przedawnienia do 
sześciu lat (wcześniej było to 
dziesięć lat);
• wprowadzenie automatycz-
nego odrzucania przez sądy 
pozwów o zapłatę długów 
przedawnionych (dotyczy 
to spraw przeciwko konsu-
mentom),
• w przypadku skierowania do 
komornika długu przedawnio-
nego wierzyciel zobowiązany 
jest dołączyć dokument po-
twierdzający przerwanie biegu 
przedawnienia, w przeciwnym 
razie komornik musi odmówić 
wszczęcia egzekucji,
• zmiana sposobu liczenia 
przedawnienia – większość 
długów przedawnia się teraz 
z końcem roku kalendarzo-
wego, w którym mija bieg 
przedawnienia.

Marta Klecha
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W  tym  roku  szkolnym uroczystość 
pożegnania klasy maturalnej 
(w  reżimie  sanitarnym)  stała  się 

okazją  do  podsumowania  współ-
pracy  Zespołu  Szkół  Mechanicz-
no-Elektrycznych  im.  Kazimierza 
Pułaskiego  z firmą TAURON Dystry-
bucja  S.A.  Oddział  w  Częstochowie. 
Podsumowania  działań  w  ramach 
projektu  POWER,  w  którym  uczest-
niczyli  także  nasi    absolwenci, 
dokonała  Pani  Agnieszka  Hyla-Kaź-
mierczak – Kierownik Wydziału - HR 
Partner Biznesowy -  Pracodawca 
w  tej  firmie.  Wręczyła  ona  również 
nagrody ufundowane przez TAURON 
laureatom  ósmej  edycji  Powiato-

wego  Konkursu  Stań 
w szranki z Pułaskim pod 
patronatem Prezydenta 
Miasta  Częstochowy 
i  Dyrektora  TAURON 
Dystrybucja  S.A.  Oddział 
w  Częstochowie.  Wśród 
gości  była  obecna  Pani  Elż-
bieta  Ferenc  –  Prezes  Zarządu 
Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. 
Druga część uroczystości w pełni po-
święcona była absolwentom, których 
pożegnali  Dyrektor  Szkoły  Tomasz 
Dobosz, Wicedyrektor Ewa Teperska 
będąca  jednocześnie  wychowawcą 
klasy,  nauczyciele  oraz  przedstawi-
ciele  młodzieży.  Był  czas  na  wyróż-

nienia,  wspomnienia  i  upominki. 
Natalia  Tulin  otrzymała  tytuł  Hono-
rowego Ambasadora Szkoły przyzna-
wany od 2017  roku osobowościom, 
które swoimi dokonaniami, zaanga-
żowaniem  i postawą dbają o dobre 
imię  szkoły.    Maturzystom  przesłał 
życzenia pierwszy Honorowy Amba-
sador Szkoły i absolwent Rafał Sztark 
– wielokrotny medalista Mistrzostw 

Polski, brązowy medalista 
Europy i mistrz Europy 
w Kick-boxingu. 

Z kolei dedy-
kacją  uczniów 
klas  trzecich  dla  

absolwentów  była  myśl  Paula  Co-
elho:  Świat  należy  do  ludzi,  którzy 
mają  odwagę  marzyć  i  ryzykować, 
aby  spełniać  swoje marzenia.  I  sta-
rają się robić to jak najlepiej. Matu-
rzyści  natomiast  zaskoczyli  swoich 
nauczycieli, podarowując im ich por-
trety  w  nieco  krzywym  zwierciadle. 
Uroczystość  zakończyła  się  zgodnie 
z  tradycją  sadzeniem  świerka  przez 
uczniów  klas  maturalnych.  Podczas 
imprezy  szkoła miała możliwość  za-
prezentować obecnym mediom swój 
dorobek  w  zakresie  kształcenia  za-
wodowego.

 Anna Szydłowska

szkolne życie

VII LO  
im. Mikołaja Kopernika
w Częstochowie

Akcja Żonkile
19 kwietnia uczniowie klas 1c, 2b, 2h w ramach obchodów 

78  rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim obej-
rzeli  film  „Muranów – dzielnica Północna”,  który był  jednym 
z elementów edukacyjnych Akcji Żonkile, organizowanej przez 
Muzeum Polin w Warszawie. Celem akcji było upamiętnienie 
i  oddanie  hołdu  powstańcom walczącym w  getcie  warszaw-
skim w 1943 roku.
Film  „  Muranów-  dzielnica  Północna”,  opowiada  historię 

warszawskiej  dzielnicy  żydowskiej,  od  czasów  jej  powstania, 
po okres okupacji, do czasów nam współczesnych.
Uczniowie  po  obejrzeniu  filmu  podzielili  się  swoimi  reflek-

sjami, prezentujemy dwie z nich:
„Film  ,,Muranów – Dzielnica Północna” autorstwa Muzeum 

POLIN,  pomimo  swej  przyjaznej  i  edukacyjnej  form,y  był  do 
głębi poruszający. Choć znałam historię i wydarzenia związane 
z Żydami w czasie II wojny światowej, widząc archiwalne filmy 
i  zdjęcia  miejsc  oraz  społeczności  żydowskiej  z  Muranowa, 
zdałam sobie sprawę,  jak często mówiąc o  tej historii, poda-
jemy wydarzenia i daty, zapominając, że przez to piekło prze-
chodzili ludzie tacy sami jak my. Obejrzenie filmu skłoniło mnie 
do rozmyślań i wielu refleksji na temat życia. Nawet nie próbuję 
wyobrazić sobie tego, co mogli czuć i jakie emocje przeżywać 
wszyscy Żydzi w tamtym czasie. Po seansie wciąż towarzyszy mi 
ogromne poczucie niesprawiedliwości i smutek, że nienawiść 
jednego człowieka zgotowała tak dużej ilości osób tak straszny 
i okrutny los.” – Weronka Drewniak klasa 2b.
„Część  filmu  poświęcona  latom  1939-45,  kiedy  to  okupant 

niemiecki utworzył Getto Warszawskie, w którym dochodziło 
do stopniowej eksterminacji Żydów, ukazuje prababcię boha-
terki  filmu.  To  na  przykładzie  jej  losów  poznajemy  tragiczną 
historię zamkniętej w Getcie  ludności żydowskiej. Mówi nam 
o  głodzie,  chorobach,  wywózkach  do  obozów  oraz  losach 
walecznych,  choć  z  góry  skazanych  na  niepowodzenie  po-
wstańcach. Ich krwawą walkę zakończono w maju 1943 roku 
likwidacją Muranowa z powierzchni ziemi wraz z  jego miesz-
kańcami.” - Maja Organa klasa 1c.

KOPERNIK NEWS:  p. prof. A. Warzecha, p. prof. A. Warta

Pod koniec 
kwietnia uczniowie 
klasy  II  F  (grupa  1) 
i  II  J  (grupa 1) wraz 
z  nauczycielem  ję-
zyka  angielskiego 
p.  prof.  Eliną  Sza-
go-Lalak  przystąpili 
do  realizacji  założeń 
międzynarodowego 
programu  BBC  Live 
Classes  we  współ-
pracy z wydawnic-
twem  Pearson.  Program  ten  daje 
niezwykłe  możliwości  uczestniczenia 
w lekcjach w czasie rzeczywistym wraz 
z  wielką międzynarodową  społeczno-
ścią,  zarówno uczącym  się  języka  an-
gielskiego jak i ich nauczycielom.
Wielka  lekcja  na  żywo  zgromadziła 

prawie  pięciuset  uczestników,  wzięli 
w niej udział uczniowie między innymi 
z  Brazylii,  Argentyny,  Grecji,  Litwy, 
Ukrainy,  Cypru  i  Polski.  Prowadzący 
Dan Shepherd zażartował, że jest nie-
zmiernie  popularny  w  naszym  kraju, 
ponieważ  jego  webinaria  są  lubiane 
przez Polaków. Temat lekcji “The High 
Cost of a University Education” został 
wybrany  nieprzypadkowo,  ponieważ 

już  teraz  wielu  uczniów  naszego  li-
ceum  zastanawia  się  nad  wyborem 
dalszej  ścieżki  edukacyjnej.  A  więc, 
w  międzynarodowym  towarzystwie 
zostały  poruszone  tematy  nurtujące 
dzisiejszą młodzież.
Projekt  BBC  Live  Classes  łączy 

w  sobie  różne  komponenty,  daje  on 
możliwości porozumiewania  się w  ję-
zyku  angielskim,  uczy  tolerancji,  róż-
norodności,  kształtuje  umiejętności 
interpersonalne i przede wszystkim 
skupia  się  na  rozwoju  kompetencji 
kluczowych.  Nasi  uczniowie  aktywnie 
uczestniczyli we wszystkich zadaniach 
i  wykazali  się  dużą  kreatywnością 
podczas planowania budżetu studenc-

kiego  i  poszukiwania 
oszczędności.
Takiego  rodzaju 

lekcje  przekonują,  że 
język  angielski  nie  jest 
tylko szkolnym przed-
miotem, lecz potężnym 
narzędziem  komuni-
kacji  dla  ludzi  z  całego 
świata.

KOPERNIK NEWS: p. prof. 
Elina Szago-Lalak

Spotkanie z tłumaczami 
Parlamentu Europejskiego 
w ramach Projektu EPAS
15  kwietnia  grupa  uczennic  z  klasy  2B miała 

okazję  uczestniczyć  w  zdalnym  spotkaniu  do-
tyczącym  funkcjonowania  Parlamentu  Euro-
pejskiego  a  w  szczególności  pracy  tłumaczy 
pisemnych  w  tej  instytucji.  Poprowadzone  zo-
stało ono przez p. Piotra Wolskiego z Działu Wizyt 
i Seminariów PE  i oraz pp. Iwonę Komór, Annę 
Sznurawę  i  Annę  Torres,  tłumaczki  z  Dyrekcji 
Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych PE. Uczest-
nikami byli  uczniowie uczennice  szkół  średnich 
z  wielu  polskich  miast  uczestniczących  w  pro-
jekcie EPAS,  takich  jak Gniezno,  Turek,  Sieradz, 
Wrocław, Pruszków i Tomaszów Mazowiecki.
Webinarium  rozpoczęło  się  od  wykładu  p. 

Piotra  Wolskiego  na  temat  działania  Parla-
mentu  Europejskiego.  Dowiedzieliśmy  się 
m.in.  o  jego  kompetencjach,  sposobie  wy-
bierania  posłów  oraz  o  tym  w  jaki  sposób  
społeczeństwo może na nich oddziaływać. Po 
zakończonym wykładzie odbył się quiz z przed-
stawionych informacji.
Kolejną  częścią  spotkania  było  przedsta-

wienie  przez  uczniów  postaci  słynnych  tłu-
maczy,  zarówno  żyjących  w  naszych  czasach, 
jak  i  w  czasach  historycznych.  Poznałyśmy 
i  poznaliśmy  w  ten  sposób  wiele  interesują-
cych osobowości świata przekładu.
Następnie przeszliśmy do właściwego tematu 

spotkania i swoje prezentacje na temat pracy tłu-
macza w PE przedstawiły Panie tłumaczki, zaczy-
nając od Pani Iwony Komor. Przybliżyła nam ona 
skład  Działu  Tłumaczeń  Polskich  oraz  opisała 
jego  cele  i  działania.  Z  późniejszych  wystąpień 
nabyliśmy  wiedzę  o  programach  używanych 
przez  tłumaczy oraz  codzienności  ich pracy. Na 
koniec mieliśmy możliwość zadania pytań zwią-
zanych z tym zawodem, na temat np. wykształ-
cenia  wymaganego  do  jego  wykonywania.  To 
było ciekawe, inspirujące doświadczenie.

KOPERNIK NEWS: p. prof. Katarzyna Kornecka-Nale-
wajka oraz Emilia Gawrońska, klasa 2b

Lekcja języka angielskiego 
z BBC Live Classes

Gratulujemy  
zwycięzcom  
konkursów

Naszą szkolną tradycją jest 
organizowanie podczas Dnia 
Otwartego licznych kon-
kursów. 
Już  po  raz  ósmy  uczniowie 

mogli sprawdzić swoją wiedzę 
teoretyczną i praktyczną 

w Powiatowym Konkursie 
„Stań  w  szranki  z  Pułaskim” 
pod patronatem Prezydenta 
Miasta  Częstochowy  i  Dyrek-
tora  TAURON  Dystrybucja 
S.A.  Oddział  w  Częstochowie. 
Dużą znajomością życia i dzia-
łalności  naszego  patrona  
wykazali  się  uczniowie  bio-
rący udział w konkursie historycznym  „Życie  i  działalność Kazimierza Puła-
skiego”. Natomiast wiedzę o sławnych naukowcach i umiejętność tworzenia 
pięknych prezentacji multimedialnych oraz wyjątkowo kreatywne podejście 
do tematu pokazali uczestnicy konkursu   „Podróż moich marzeń – śladami 
słynnych matematyków”. W  Powiatowym Konkursie  „Stań w  szranki  z  Pu-
łaskim”  najlepszymi  okazały  się  drużyny  z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej 
im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie –  I miejsce 
i  Szkoły  Podstawowej  nr  32  im.  J.  Dudy  –  Gracza w  Częstochowie.  Z  kolei 
w Powiatowym Konkursie Historycznym „Życie  i działalność Kazimierza Pu-
łaskiego”  zainicjowanym  przez    pana  Dominika Wołyńca  najwyższe wyniki 
uzyskali:  Jakub Górny ze  Szkoły Podstawowej nr 31 w Częstochowie  
– I miejsce, Amelia Rusek ze Szkoły Podstawowej w Cynkowie, Antonina 
Grzywacz ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie – II miejsce, 
Oliwia Dądela ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie, Igor Jerz 
ze Szkoły Podstawowej w Cynkowie, Lena Krzejszczak ze Szkoły Podsta-
wowej w Lindowie – III miejsce. Laureatami Powiatowego Konkursu „Po-
dróż moich marzeń – śladami słynnych matematyków” zostali: Piotr Uherek 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu  
– I miejsce,  Jakub Piecko ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów We-
sterplatte w Lublińcu – II miejsce, Aleksandra Cudak z Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego  w Lelowie – III miejsce. 
Zwycięzcom  konkursów  serdecznie  gratulujemy  i  życzymy  kolejnych  suk-

cesów.

Pożegnanie klasy maturalnej   
i podsumowanie współpracy z TAURON-em
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KREATYWNA
LEKCJA PLASTYKI

Nauka nie musi być nudna – udowodnili 
to uczniowie Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w  Zalesicach. Wzięli oni udział  
w kreatywnej lekcji plastyki „żywe obrazy”, 
która zaowocowała niezwykle udanymi re-
produkcjami dzieł malarskich.

Zadaniem uczniów było „zainscenizowanie” malar-
skiego dzieła i uwiecznienie go na fotografii. - Temat 
żywych obrazów jest wszystkim znany, bo to kre-
atywna lekcja plastyki, podczas której uczniowie wy-
kazują się pomysłowością i  wyobraźnią – podkreśla 
Edyta Skrzypczyk, nauczycielka plastyki w  Niepu-
blicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach. -  Jest to 
jednocześnie odskocznia od podręcznika i niezwykła 
podróż w świat malarstwa i sztuki – dodaje.

Wybór malarskiego dzieła to jedno. Konieczne było 
jeszcze przygotowanie strojów, rekwizytów i  stwo-
rzenie odpowiedniej charakteryzacji oraz scenografii. 
W  rezultacie powstały wspaniałe „żywe obrazy”!  
- Celem pracy było takie upozowanie siebie, aby jak 
najbardziej upodobnić się do zaprezentowanego 
dzieła. Na uznanie zasługuje fakt, że do wielu dzieł 
malarskich uczniowie podeszli bardzo twórczo, 
przywołując klimat, ulotne wrażenie i  wkładając 
w  realizację projektu odrobinę własnej wrażliwości  
– podkreśla  Edyta Skrzypczyk. Z  powstałych dzieł 
w  placówce została stworzona specjalna wystawa. 
My również prezentujemy efekt pracy uczniów Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach.

Katarzyna Gwara

Amelia Małota

Justyna Frączyk

Maja Rydel

Adam Nowak

Jakub Radło

Bartosz Lipka

Barbara Rządkowska

Natasza Michalska

Magdalena Skrzypczyk

Jakub Pustelnik
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Barbara Rządkowska

Celina Ciepiela

Mikołaj Skrzypczyk

Szymon Góra

Natalia Rydel

Maja Głowacka

Filip Matejko

Natasza Michalska

Jędrzej Korczak

Jakub Pustelnik

Sebastian Kapkowski

Mikołaj Matejko

Mikołaj Skrzypczyk

Mikołaj Skrzypczyk
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Nasze przydomowe „raje” powoli 
zaczynają eksplodować zielenią i 
kolorowymi kwiatami. Nie ozna-
cza to jednak, że możemy poło-
żyć się wygodnie na hamaku i po-
dziwiać otaczającą nas przyrodę. 
Wprost przeciwnie! Maj w ogro-
dzie to miesiąc intensywnych 
prac. Co powinniśmy więc zrobić?

 O Iglaki
W maju powinniśmy się przede 

wszystkim przyjrzeć naszym 
iglakom. Należy dokładnie spraw-
dzić, czy nie zamieszkały w nich 
„nieproszeni goście”. Jeśli tako-
wych zauważymy, sięgnijmy po 
odpowiednie preparaty. Poza tym 
możemy również pokusić się o po-
sadzenie kolejnych – pamiętajmy 
jednak, aby postawić na drzewka, 
które mają dobrze rozwinięte ko-
rzenie, w przeciwnym razie roślina 
może się nie przyjąć.

 ODrzewa
Gdy na drzewach pojawią się 

pierwsze pąki, sięgnijmy po 
opryski chroniące przed grzy-
bami. Z tych owocowych usuńmy 
najmniejsze, uszkodzone, słabo 
wykształcone i noszące zna-
miona chorób zawiązki – zapewni 
to dorodne owoce. Poza tym w 
połowie maja zasilamy młode 
drzewka i krzewy nawozami wie-
loskładnikowymi.  Jeżeli maj jest 
bezdeszczowy szczególnie ważne 
dla posadzonych wiosną młodych 
drzewek i krzewów staje się odpo-
wiednio obfite podlewanie, w tym 
celu wokół drzewka wykonaj tzw. 
„misę”, do której wlej nawet do 10 
litrów wody. Lepiej podlać raz ob-
ficie niż często po troszeczku.

 OPlewienie i sadzenie
Zerknijmy też na nasze grządki 

warzywne. Usuńmy pojawiające 
się chwasty i przystąpmy do siania. 

W ziemię możemy „wrzucić” na-
siona marchwi, pietruszki oraz 
buraków. Poza tym zadbajmy 
też o te warzywa, które zasia-
liśmy w kwietniu – koniecznie 
je przerwijmy, by miały miejsce 
na rozrost. Po 15 maja możemy 
posadzić w warzywniku rozsadę 
gatunków wrażliwych na mrozy: 
pomidorów, papryki, bakłażanów, 
ogórków, bazylii, majeranku. W 
drugiej połowie maja do gruntu 
wysiewamy też nasiona słonecz-
ników, kukurydzy, dyni, cukinii, 
kabaczków.

Przy sadzeniu warzyw stosujmy 
się do zasad uprawy współrzędnej 
(tzw. zmianowanie). Unikajmy 
monokultur, które zubożają 
glebę i przyciągają szkodniki ro-
ślin. Obok warzyw warto wysiać 
gatunki ozdobne odstraszające 
szkodniki np. nagietki, aksamitki, 
lawendę.

 OByliny oraz kwiaty
Poza tym w maju możemy rów-

nież rozsadzić byliny. To także 
czas na sianie złocieni, goździków 
maciejek, nagietków czy nasturcji. 
W ostatniej dekadzie maja na 
rozsadniku wysiewamy rośliny 
dwuletnie, takie jak dzwonki ogro-
dowe, miesięcznice, naparstnice, 
bratki, malwy. W maju wysadzamy 
też rozsady niecierpków, cynii, 
astrów chińskich, bratków ogro-
dowych, kocanek, lwich paszczy, 
begonii, szałwii, aksamitek, śla-
zówki, petunii, werbeny, żeniszka, 
lobelii, smagliczki, thunbergii 
oskrzydlonej, czy kobei.

 OTrawnik
Do tego pamiętajmy również o 

trawniku – przycinajmy go regu-
larnie i podlewajmy szczególnie w 
ciepłe dni. Nie kośmy go jednak, 
gdy jest mokry -  czyli na przykład 
po deszczu. W upalne dni najle-
piej kosić rano lub wieczorem. 
Przed rozpoczęciem koszenia 
trzeba sprawdzić, czy noże ko-
siarki są dobrze naostrzone. Wy-
sokość koszenia zależy od sposobu 
użytkowania i rodzaju trawnika  
– często deptany kosimy nie krócej 
niż na wysokość 3 cm (zbyt nisko 
koszony – poniżej 2 cm – szybko 

wysycha i jest bardziej wrażliwy na 
deptanie).

Poza tym możemy też nawozić 
trawnik - jeśli mamy mało czasu na 
pielęgnację roślin, warto sięgnąć 
po nawozy o przedłużonym dzia-
łaniu. Pamiętajmy o podlaniu traw-
nika po zastosowaniu nawozów, 
aby nie „spalić” trawy. Poza tym 
nie zapomnijmy o usunięciu chwa-
stów. Starajmy się nie dopuścić do 
zawiązania przez nie nasion (np. 
mniszka lekarskiego).

 OPlewimy i nawozimy
W maju regularnie pielimy 

grządki i rabaty, by nie dopuścić do 
silnego zakorzenienia chwastów, 
co mocno ograniczy ich rozwój w 
czasie pozostałej części sezonu.

Gatunki roślin o płytkim sys-
temie korzeniowym (różaneczniki, 
azalie, wrzośce, wrzosy) w maju 
korzystnie jest nawieźć, by pobu-
dzić je do wzrostu. Rośliny można 
nawozić po ok. 2 tygodniach od po-
sadzenia, jednak pod warunkiem, 
że są już dobrze zakorzenione i 
pobierają składniki pokarmowe z 
gleby. Pamiętajmy, żeby stosować 
do nich specjalny nawóz, który nie 
podniesie pH gleby. To są rośliny, 
które muszą mieć kwaśną ziemię, 
więc wybierzmy nawóz do roślin 
kwaśnolubnych.

 OPozbądź się kretów
Duże szkody w ogrodzie mogą 

wyrządzić krety. Aby szybko po-
zbyć się tych zwierząt można 
wykorzystać świece dymne. 
Ostrożnie odgarniając kopczyki 
znajdziemy wejścia do korytarzy. 
Należy do nich włożyć zapalone 
świece i zatkać wejście ziemią. Pa-

miętajmy jednak, iż jako zwierze 
pożyteczne w przyrodzie, kret 
objęty jest częściową ochroną ga-
tunkową i zwalczać możemy go 
jedynie na terenie ogrodu.

 ■ Katarzyna Gwara
zdj. freepik.com

Zimni ogrodnicy, 
zimna Zośka 

– to zjawisko pogodowe cha-
rakterystyczne dla środkowej 
Europy. W połowie maja, po 
okresie utrzymywania się 
wyżów nad naszą częścią kon-
tynentu, w tym również nad 
Polską, następuje zmiana cyr-
kulacji atmosferycznej i przy 
słabnącym wyżu nadchodzą 
fronty z obszarów polarnych. 
To właśnie w tym okresie wy-
stępują ostatnie przymrozki.

Zimni ogrodnicy to św. Pan-
kracy, św. Serwacy i św. Bo-
nifacy. Obchodzą oni swoje 
święta 12, 13 i 14 maja. Dzień 
później nadchodzi zimna Zośka 
(św. Zofia – 15 maja). Na pod-
stawie wierzeń ludowych okres 
z największymi spadkami tem-
peratur w okresie wiosennym 
przypada właśnie na dni 10-17 
maja, stąd też te określenia. 
Warto zaznaczyć, że jeśli 15 
maja będzie zimno i deszczowo 
to do jesieni nie powinno być 
przymrozków. Trzej ogrodnicy 
nie są zjawiskiem typowo pol-
skim. Mają swoich odpowied-
ników w niemal całej Europie.

Maj i czerwiec w ogrodzie
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Gdy wiosenne słońce coraz 
mocniej przygrzewa, ogrody 
zaczynają tętnić życiem. Jed-
nak o tej porze roku warto 
pomyśleć także o odpowied-
niej aranżacji balkonu. Pod-
powiadamy, jakie kwiaty 
sprawdzą się w tym miejscu 
najlepiej.

Chcesz, aby twój balkon cieszył 
oczy? Najlepiej udekoruj go ko-
lorowymi kwiatami. W  okresie 
wiosennym to idealny sposób na 
nadanie mu radosnego charak-
teru. Pomyśl o  kwitnących ro-
ślinach – wybierz takie gatunki, 
którym nie przeszkadzają spadki 
temperatur. Na zewnątrz szcze-
gólnie poleca się bratki, które są 
odporne na niskie temperatury 

– mogą przetrwać nawet lekkie 
przymrozki. To przepiękny ga-
tunek, który zachwyca różno-
rodnością barw. Jego atutem jest 
również to, że okres kwitnienia 
trwa długo. W  wiosennych aran-
żacjach balkonu wykorzystać mo-
żemy pierwiosnki. Wiele odmian 
tego gatunku czuje się zdecydo-
wanie lepiej na świeżym powie-
trzu, niż w  mieszkaniach. Warto 

zwrócić uwagę na pierwiosnek 
bezłodygowy, który wiosną jest 
dostępny w dużej liczbie barwnych 
odmian. Sprawdźmy także pier-
wiosnek ząbkowany, pierwiosnek 
wyniosły i  pierwiosnek różowy. 
Doskonale na balkonie sprawdzą 
się również jaskry azjatyckie i sto-
krotki. Śmiało możemy decydować 
się na rośliny cebulowe, takie jak 
narcyzy, hiacynty czy tulipany. 
Można z  nich tworzyć niesamo-
wite kompozycje w  skrzynkach 
i donicachowinniśmy pamiętać, że 
rośliny w  niskich temperaturach 
rosną wolniej i nie potrzebują zbyt 
wiele wody. W  dodatku ziemia 
długo trzyma wilgoć w takich wa-
runkach. Kwiaty należy zatem 
podlewać najlepiej przy słonecznej 
pogodzie, ale niezbyt obficie. Nad-
miar wilgoci może bowiem zaszko-
dzić, jeżeli nasze kwiatowe

kompozycje mieszczą się dodat-
kowo z  naczyniach bez otworów 
odpływowych. Oczywiście każdy 
gatunek ma swoje preferencje, 
dlatego warto czytać etykiety 
z nasion, aby nie popełnić błędu.

Paula Nogaj

ogrodnictwo
Kwiatowe inspiracje

Jak zaaranżować balkon?

Na balkonach doskonale będą 
się również czuły rozmaite 
zioła: lawenda, mięta, ba-
zylia, tymianek, oregano oraz 
szałwia. Posadzone w pojemni-
kach razem z warzywami mogą 
stworzyć niepowtarzalną kom-
pozycję. Będzie ona nie tylko 
wspaniale wyglądać i pachnieć, 
lecz także doskonale sma-
kować. Na słonecznym tarasie 
można uprawiać także inne wa-
rzywa, np. cebulę, pietruszkę 
naciową, ogórki, selery oraz nie-
które owoce (przede wszystkim 
poziomki i truskawki).
Na balkonach zacienionych 
można spróbować posadzić 
pietruszkę naciową, buraki 
czy niektóre odmiany szałwii. 
Doskonale sprawdzą się także 
rośliny ozdobne takie, jak nie-
cierpki sułtańskie, begonie 
bulwiaste, funkie, większość 
odmian plektrantusów (czyli 
komarzyc), żurawki, fuksje oraz 
bluszcze. Wybór naprawdę 
jest ogromny. Wygląd naszych 
balkonów zależy tak naprawdę 
tylko od naszej wyobraźni....

 ■ Katarzyna Gwara
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Aranżując swój ogród, nie  
możemy zapomnieć o  najmłod-
szych. Oni również powinni 
mieć niewielki kącik tylko dla 
siebie. Dobrze zaplanowany 
i  bezpieczny zapewni zajęcie 
na długie godziny.

 ODziecięcy ogródek
Ogród może pełnić nie tylko 

funkcję rozrywkową, ale i  eduka-
cyjną. Przebywanie na świeżym 
powietrzu dla naszych pociech 
może okazać się o  wiele bardziej 
atrakcyjne niż spędzanie czasu 
przed telewizorem lub kompu-
terem. Kontakt z  naturą wyjdzie 
dziecku nie tylko na zdrowie, ale

także zachęci do poznawania 
świata. Zacznijmy więc od przy-
gotowania specjalnego poletka, 
w  którym będzie mogło uprawiać 
różne rośliny. Mogą to być kwiaty, 
a nawet warzywa! Ważne, aby wy-
bierać gatunki łatwe w  uprawie, 

niesprawiające problemów. Do 
obowiązków kilkulatka będzie na-
leżeć ich codzienna pielęgnacja, 
a  więc plewienie, czy podlewanie. 
Doglądanie roślin, obserwowanie 
poszczególnych etapów kształto-
wania kwiatów i owoców z pewno-
ścią sprawi maluchom wiele radości. 
Dobrze jednak zastanówmy się 
nad wyborem hodowanych ro-
ślin – zwłaszcza jeśli mamy małe 
dzieci, które uwiel-biają próbować 
wszystkiego, co napotkają na 
swojej drodze. Część roślin ozdob-
nych może zawierać substancje 
toksyczne, powodujące zatrucia lub 
poważniejsze uszkodzenia układu 
trawiennego. Wśród roślin trują-
cych znajdują się takie gatunki, jak: 
rącznik pospolity, wawrzynek, wil-
czełyko, bieluń (datura), trzmieliny: 
europejska, szerokolistna, oskrzy-
dlona, cis pospolity oraz wszystkie 
rośliny cebulowe (zimowit jesienny, 
konwalia majowa, tojad oraz na-
parstnica).

 OCzas na zabawę
Pamiętajmy również o  tym, że 

ogród dla dzieci powinien być do-
stosowany do wieku naszej po-
ciechy – jeśli zamierzamy umieścić 
w  nim elementy przestrzenne, 
powinny być one dopasowane 
do kategorii wiekowej. W  przy-
padku młodszych dzieci strzałem 
w  dziesiątkę będzie piaskownica. 
Najlepiej wybrać taką z  pokrywą, 
która pomoże utrzymać piasek 
w czystości. Nieco starsze ucieszą 
się z domku ogrodowego wyposa-
żonego w  zjeżdżalnię, wieżę i  na 
przykład huśtawkę. Aby kilkulatek 
miał miejsce, gdzie może dać upust 
rozpierającej go energii, warto za-
inwestować w trampolinę, drabiny, 
czy karuzele. Możemy również 
stworzyć specjalną ścianę wspi-
naczkową.

 ORelaks na świeżym  
powietrzu

W  dziecięcym ogrodzie musi 
się też znaleźć miejsce na relaks. 
Strzałem w  dziesiątkę będzie 
hamak – można się w  nim spo-
kojnie bujać i delektować otaczają 
zielenią. To nie tylko dobra zabawa 
i  odpoczynek, ale również dosko-
nały sposób, by zadbać o  zdrową 
postawę dziecka. Możemy za-
wiesić go między drzewami lub 
rozstawić ogrodową huśtawkę na 
gotowym stelażu. Świetnym po-
mysłem będzie też prosty namiot, 
dzięki któremu można pocampin-
gować we własnym ogrodzie.

Poza tym warto pokusić się 
o  stworzenie na dworze... ta-
blicy do rysowania. Można ją 
zainstalować na budynku lub ogro-
dzeniu, choć na balkonie także 
się sprawdzi. Łatwo wykonać ją 

samodzielnie. A jeśli pod farbę ta-
blicową położymy dodatkowo ma-
gnetyczną, będzie można na niej 
nie tylko ry-sować kredą, ale także 
przypinać magnesy.

 OWoda dla ochłody
Dziecięcy ogród nie obędzie 

się również bez basenu. Jeśli ma 
z  niego korzystać tylko nasza po-

ciecha, najtańszym rozwiązaniem 
będzie model dmuchany. Jeśli 
natomiast ma on służyć całej ro-
dzinie, warto postawić na rozpo-
rowy bądź na stelażu.

 OMyśl o przyszłości
Planując urządzenie terenu 

zabaw, warto więc od razu 
przemyśleć jego modyfikacje 
w przyszłości, np. zastąpienie pia-
skownicy grządką lub klombem, 
wymianę niskiej zjeżdżalni na 
dłuższą, wygospodarowanie 
miejsca do uprawiania sportu. Pa-
miętajmy też, aby przestrzeń dla 
naszych maluchów była przede 
wszystkim bezpieczna. Dobrze 
by było, gdyby ogród dla nich był 
widoczny z  okna, bądź z  tarasu. 
W  takim przypadku łatwiej uda 
się przypilnować dzieci. Oczy-
wiście teren zabaw nie powi-
nien zajmować centralnej części 
ogrodu, ponieważ wtedy zdomi-
nuje przestrzeń i  odwróci uwagę 
od innych jego części. Dużo le-
piej będzie funkcjonował w  rza-
dziej odwiedzanym narożniku, 
tam, gdzie okrzyki bawiących się 
dzieci nie będą przeszkadzały 
pozostałym domownikom. Po-
starajmy się też, by przydomowy 
plac zabaw znalazł się jak najdalej 
bramy lub furtki prowadzącej na 

ulicę. Poza tym, wybierając po-
szczególne urządzenia, dokładnie 
sprawdzajmy, czy mają wszystkie 
niezbędne atesty i certyfikaty bez-
pieczeństwa. Pamiętaj też o  tym, 
by miejsca zabaw, takie jak zjeż-
dżalnie czy huśtawki były odpo-
wiednio zabezpieczone.

 ■ Katarzyna Gwara
zdj. freepik.com

Koniecpol. 11.05.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia mieszkaniowa w Koniecpolu za-
prasza do udziału w pisemnym przetargu nie-

ograniczonym, którego przedmiotem jest remont 
Wewnętrznej Linii Zasilającej (WLZ) instalacji 

elektrycznej w pionach budynku położonego w 
Koniecpolu przy ulicy  

Robotniczej nr 11.
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 

27.05.2021 roku do godziny 14:00.

Warunki przetargu i informacja dla oferenta oraz 
obowiązki oferenta określone są w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.

Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące 
przetargu dostępne są w administracji i na tablicy 

informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ko-
niecpolu  

- adres korespondencyjny: 
42-230 Koniecpol, ul. Robotnicza 28/12 

lub pod numerem telefonu (34) 355-12-31 
w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zarząd Spółdzielni

Podpowiadamy

Jak zaaranżować ogród 
dla najmłodszych?
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys. 
km, kraj.,I-wł., gwarancja

69.900 zł 

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

74.900 zł

MERCEDES GLA 180  
1.6 E, zakup w 2020,   
kraj., I-wł., gwarancja, 
F-VAT

117.000 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

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

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

 139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010,  44.900 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
CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2008,  27.900 zł
CHEVROLET CRUZE 2.0 D, rok prod. 2010,  20.400 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj.,  7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000,  2.700 zł
FORD 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
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  12.900 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003,  6.700 zł

RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004,  7.900 zł
RENAULT FLUENCE 1.6 E, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,  21.200 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006,  12.900 zł
TOYOTA 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 1.4 E, rok prod. 2008, kraj.,  9.900 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 VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  69.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

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

F-VAT,  59.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015,  63.900zł
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 14 maja 2021

Coraz bliżej

Nowy system poboru 
opłat na drogach
Wkrótce uruchomiony zostanie 
nowy system poboru opłat 
drogowych e-TOLL. Ma on za-
cząć funkcjonować już w 
czerwcu. W związku ze zmia-
nami Ministerstwo Finansów 
udostępniło oficjalną stronę 
internetową, na której możemy 
zapoznać się ze szczegółami 
dotyczącymi systemu.

Przypomnijmy, funkcjonujący 
obecnie system viaTOLL zostanie 
zastąpiony przez e-TOLL. Stanie 
się to już wkrótce. Na razie re-
sort finansów udostępnił oficjalną 
stronę etoll.gov.pl, która dostarcza 
kompleksowej informacji o nowym 
systemie. Na razie działa ona 
w dwóch wersjach językowych 
(polskiej i angielskiej). Docelowo 
ma być dostępna w dziewięciu 
wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej, niemieckiej, czeskiej, 
słowackiej, ukraińskiej, białoru-
skiej, litewskiej i rosyjskiej.

Na etoll.gov.pl znajdują się m.in. 
informacje o:

 ● zasadach przejścia z viaTOLL do 
e-TOLL,

 ● wysokości stawek,
 ● kategoriach pojazdów,
 ● sieci dróg płatnych
oraz kalkulator pozwalający obli-

czyć należną opłatę za przejazd.

Wraz z wdrożeniem systemu 
e-TOLL zmieniona zostanie tech-
nologia wykorzystywana do 
poboru opłaty elektronicznej 
– komunikację radiową zastąpi 
pozycjonowanie satelitarne. 
Wprowadzony zostanie otwarty 
model dystrybucji urządzeń wyko-
rzystywanych do naliczenia opłaty 
– aplikacja mobilna, urządzenia 
pokładowe i zewnętrzne systemy 
lokalizacyjne.

Kolejne funkcjonalności

Planowane jest uruchomienie 
formularza kontaktowego, który 
ułatwi kontakt z Krajową Admi-
nistracją Skarbową w sprawach 
związanych z opłatami drogo-
wymi.

W systemie e-TOLL możliwa 
jest pełna obsługa online, ale na 
stronie znajdą się też informacje 
o lokalizacjach Miejsc Obsługi 
Klienta (MOK), które aktualnie pu-
blikowane są w serwisie KAS.

W drugiej połowie maja dla użyt-
kowników zostanie uruchomione 
Internetowe Konto Klienta (IKK), 
w którym będzie można zareje-
strować się do nowego systemu. 
IKK to konto dla każdego użytkow-
nika e-TOLL, w którym będzie miał 
on dostęp do wszystkich danych, 
dokumentów i usług online.

 ■ Katarzyna Gwara
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LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

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

SPRZEDAM
 O Adapter BAMBINO, 50 zł, 
 tel. 697 272 102

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

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

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

 O Błotniki przednie do Mercedesa 190 
oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

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

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

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

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

 O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzorem 
i szybką, bez ościeżnicy w b. dobrym 
stanie, może być z transportem, tanio 
oddam. Tel. 693 629 529

 O Drzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

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

 O Garnek do gotowania ciśnieniowego 
PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 O Futrówka skóra (świnia) tel. 790 819 855

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

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE 
TREVISO, b.dobra, 200 zł,  tel. 697 272 102

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

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 1010,  
dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

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

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  tel. 34 362 94 27

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

AB.7011.3.2021                                           

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 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z 
późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 12.05.2021r. na wniosek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, ul. 
Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa (reprezentowanego przez pełnomocnika P. Tomasza Banaś), zo-
stała wydana decyzja nr 3/2021/ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka 
istniejącego i budowa nowego mostu w km 4+230 drogi powiatowej nr 1000 S w m. Jamno, gmina 
Mykanów”

 
Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki: 

obręb ewid. Jamno; jedn. ewid. Mykanów – 200/2 k.m. 2; 200/1 k.m. 2; 349/24 k.m. 2; 747/1 k.m. 2; 
748/1 k.m. 2; 748/2 k.m. 2.

oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Jamno; jedn. ewid. Mykanów – 348/4 k.m. 2 (348/2 k.m. 2); 349/16 k.m. 2 (349/7 k.m. 2); 
370/4 k.m. 2 (370/1 k.m. 2); 349/17 k.m. 2 (349/8 k.m. 2); 349/22 k.m. 2 (349/6 k.m. 2); 747/4 k.m. 2 
(747/2 k.m. 2); 359/4 k.m. 2 (359/2 k.m. 2); 349/19 k.m. 2 (349/9 k.m. 2); 402/5 k.m. 2 (402/4 k.m. 2).

Działki poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji z których korzystanie będzie ograniczone 
w związku z obowiązkiem przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub przebudowy dróg in-
nych kategorii (w nawiasie wskazano nr działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi):

obręb ewid. Jamno; jedn. ewid. Mykanów – 348/3 k.m. 2 (348/2 k.m. 2); 349/15 k.m. 2 (349/7 k.m. 2); 
349/21 k.m. 2 (349/6 k.m. 2); 747/3 k.m. 2 (747/2 k.m. 2); 359/3 k.m. 2 (359/2 k.m. 2); 200/2 k.m. 2; 
748/2 k.m. 2; 349/20 k.m. 2 (349/9 k.m. 2); 402/6 k.m. 2 (402/4 k.m. 2).

Działki objęte inwestycją w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego  
zajęcia na czas realizacji inwestycji:
obręb ewid. Jamno; jedn. ewid. Mykanów – 349/24 k.m. 2

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.
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W dniach 23-25 kwietnia w Za-
mościu odbyły się Mistrzostwa 
Polski U20 w podnoszeniu cię-
żarów. Wśród siedemnastu 
najlepszych polskich juniorów 
w kat. wagowej do 89 kg 18-
letni zawodnik AZS UJD 
Częstochowa Patryk Niburski 
zajął ostatecznie 10 miejsce z 
wynikiem 166 kg w dwuboju, 
poprawiając swój rekord ży-
ciowy o 1 kg.

- To były drugie zawody w ka-
rierze Patryka, a w tej kategorii 
wiekowej będzie jeszcze startował 
przez najbliższe 2 lata. Po spo-
tkaniu medalistów Olimpijskich 
Szymona Kołeckiego oraz Krzysz-

tofa Siemiona ma jeszcze większą 
motywację do treningów oraz zdo-
bywania medali. Trenerem sekcji 
podnoszenia ciężarów AZS UJD 
Częstochowa jest Kamil Szcze-
panik – podkreśla klub.

Młodzicy Eco-Team AZS-u Sto-
elzle Częstochowa zdobyli 
Mistrzostwo Śląska. Wywalczyli 
złote medale w miniony 
weekend podczas turnieju fi-
nałowego rozgrywanego w 
Częstochowie. W trakcie spor-
towych zmagań odnieśli 
komplet zwycięstw.

To był bardzo emocjonujący finał. 
Ostateczne rozgrywki trwały dwa 
dni, w trakcie których rozegrano 
sześć meczów. Drużyna Eco-Team 
AZS Stoelzle Częstochowa, która 
świętowała mistrzostwo bez 
straty seta, pokonała Akademię Ta-
lentów Jastrzębskiego Węgla oraz 
Górnika Radlin. W meczu decydu-
jącym o złotym medal biało-zieloni 

uporali się z bę-
dzińskim MKS-em, 
pokonując go 2:1. 
– Jestem bardzo 
szczęśliwy ze zwy-
cięstwa naszej 
drużyny w tur-
nieju finałowym. 
Mecz z MKS-em 
Będzin przyniósł 
wielkie emocje. 
Nasi przeciwnicy 
są bardzo mocnym 

zespołem, ale zagraliśmy swoją, 
dobrą siatkówkę, popełnialiśmy 
mało błędów, dobrze graliśmy 
na kontrze i to przyniosło nam 
zwycięstwo – powiedział kapitan 
AZS-u Wojciech Deko. Trzech siat-
karzy Eco-Team AZS-u Stoelzle 
Częstochowa zostało wyróżnio-
nych nagrodami indywidualnymi. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Wojciech Deko, najlepszym 
środkowym Jan Wawrzyniak, 
a najlepiej zagrywającym Alek-
sander Szpręgiel. Drużyna AZS-u 
oprócz mistrzostwa Śląska wywal-
czyła również awans do turnieju 
ćwierćfinałowego mistrzostw 
Polski, który rozegrają w dniach 
21-23 maja w Kędzierzynie-Koźlu.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Eco-Team AZS Stoelzle  

Częstochowa
2.  VitaSUN MKS Będzin
3. Akademia Talentów  

Jastrzębski Węgiel
4. SK Górnik Radlin
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Mistrzostwa Polski U20

Dobry występ  
Patryka Nubirskiego

Raków Częstochowa

Najlepszy sezon w historii klubu

Eco-Team AZS Stoelzle

Młodzicy Mistrzami Śląska

CKS Budowlani

3 medale na MP  
w Biegach Górskich

W najbliższa niedzielę 16 maja Eltrox Włókniarz 
Częstochowa czeka kolejny mecz wyjazdowy. W 
Toruniu podopieczni szkoleniowca Piotra Świ-
derskiego zmierzą się z tamtejszym Apatorem. 
Początek spotkania o godz. 15:15.

Do tej pory podopieczni szkoleniowca Piotra Świ-
derskiego podjęli u siebie Fogo Unię Leszno, której 
ulegli 41:49. Biało-zieloni przegrali również wyjaz-
dowe stracie z Motorem Lublin 41:49, ale zapisali już 

pierwsze ligowe punkty na swoim koncie po wygranej 
z Marwis.pl Falubazem Zieloną Górą (49:41). Nie-
stety w ostatnim spotkaniu z Betard Spartą Wrocław 
ponieśli porażkę (38:52).

Najpierw zdobycie Pucharu 
Polski, później wywalczenie wi-
cemistrzostwa – to najlepszy 
sezon w 100-letniej historii Ra-
kowa Częstochowa.

W sezonie 2021/2022 Raków 
po raz pierwszy zdobył Puchar 
Polski, pokonując na stadionie 
w Lublinie Arkę Gdynia 2:1. Na-
stępnie zwyciężył w ligowych 
zmaganiach z Piastem Gliwice 1:0, 

zapewniając sobie wicemistrzo-
stwo Polski. Właściciel klubu, Mi-
chał Świerczewski, powiedział, 
które osiągnięcie smakuje lepiej 
- Chyba Puchar Polski jednak 
smakuje troszeczkę lepiej, bo w 
Pucharze nie można się pomylić. 
Wszystkie mecze trzeba wygrać. 
W lidze można zaliczyć jakieś po-
tknięcia i liczy się finalnie to, ile 
punktów jest na koncie. Natomiast 
uważam, że ta praca, która została 
wykonana w lidze, to jest też prze-

ogromny sukces i wydaje mi się, 
że z tego sezonu wycisnęliśmy 
maksimum. Oczywiście tym mak-
simum mogłoby być mistrzostwo 
Polski, ale myślę, że zachowamy je 
sobie na przyszłość. Chcielibyśmy 
je zdobyć z kibicami – przyznał. W 
najbliższą niedzielę Raków Czę-
stochowa zmierzy się jeszcze na 
wyjeździe z Pogonią Szczecin. Bę-
dzie to mecz w ramach ostatniej 
kolejki PKO Ekstraklasy. Początek 
zaplanowano na godz. 17:30.

Lekkoatleci CKS Budowlani 
rozpoczęli już nowy sezon letni. 
Za nimi już trzy imprezy, na 
których zaprezentowali się wy-
śmienicie. W Bielsku-Białej na 
Mistrzostwach Polski w Bie-
gach Górskich, wywalczyli  
3 medale: 2 złote i 1 brązowy.

Sezon letni CKS Budow-
lani zainaugurowali organi-
zując Ogólnopolski Mityng 
Lekkoatletyczny, w którym wystar-
towało ponad 300 uczestników,  
a wśród nich blisko 50 zawodników 
CKS. Jak poinformował klub, padło 
wiele bardzo dobrych wyników: 
min. Anna Lizińska na 1000 m  
– 3:05,41 min. Rafał Formicki zwy-
ciężył w biegu na dystansie 2000 
m w czasie 5:40,59 min, a Małgo-
rzata Pałasińska zajęła 1. miejsce 
w konkursie pchnięcia kulą uzy-
skując 12,88 m. Oliwier Mutwil 
był pierwszy na dystansie 1000 m, 
na którym uzyskał 2:26,88 min, a 
Konrad Simiński na tym samym dy-
stansie był 4. w czasie 2:33. Trzecie 
miejsce na 100 m zajęła Maja Jun-
dził – 13,24 sek.

Podczas Mistrzostw Polski w Bie-
gach Górskich zawodniku CKS-u 
zaprezentowali się znakomicie - W 
kategorii U 18 Anna Lizińska zwy-
ciężyła na dystansie 6,4 km. Na 
tym samym dystansie Ewa Bam-
bynek nie miała sobie równych 
w kategorii U 20. Brązowy medal 
Mistrzostw Polski zdobył Michał 
Piątek, również na dystansie 6,4 
km w kategorii U 20. 12. miejsce 
w kategorii U 18 zajął Radosław 
Porada, a w kategorii seniorów na 
19. pozycji uplasował się Dominik 
Klimek, który rywalizował na dy-
stansie 12 km. Podczas tych mi-
strzostw rozegrano również biegi 
dla dzieci, które rywalizowały o 
puchar Marszałka Województwa 

Śląskiego. Na dystansie 800 m 
Emilia Majewska zajęła 2. miejsce, 
a Maja Gradoń była 13. Natomiast 
na dystansie 1,2 km Zuzanna 
Gradoń zajęła 6. miejsce – podsu-
mowuje klub. Tego samego dnia 
w Gliwicach ponad dwudziestu 
młodych lekkoatletów starto-
wało w  Śląskiej Lidze Młodzików.  
Z CKS Budowlani najlepsze wyniki 
osiągnęli: Maja Ruszel w rzucie 
oszczepem – 30,49 m, Martyna 
Cendrowska w biegu na 1000 
m – 3:19,44 min, Kinga Woś na 
100 m – 13,71 s, Julia Trąbczyńska 
100 m – 13,73 s, Aleksandra Lipska  
100 m – 19,92 s, sztafeta chłopców 
4 x 100 m (Woźniak, Kluczny, Dyja, 
Musiał – 50,25 s). Po pierwszej 
rundzie ligi młodzi zawodnicy CKS 
plasują się na 4. pozycji. W Bielsku-
-Białej w ogólnopolskim mityngu 
kwalifikacyjnym wystartowało  
z kolei 16 zawodników CKS. - Naj-
wartościowsze wyniki osiągnęli: 
Oliwia Cyrulińska na 100 m – 
13,05 s, Nadia Trąbczyńska na 100 
m – 13,35 s, Agata Kalinowska 
na 200 m -28,09 s, Barbara Całus 
w skoku wzwyż – 145 cm, Rado-
sław Bartłomiejczyk na 400 m  
– 52,84 s,  Katarzyna Mońka na  
300 m – 46,89 s, Maja Jundził w 
skoku w dal – 5,10 m, a Mikołaj Bo-
rawski na 400 m – 54,98 s – dodaje 
klub.

zdj. Grzegorz Misiak

zdj. AZS UJD

zdj. CKS Budowlani

zdj. Patryk Kowalski / Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa

zdj. Grzegorz Misiak

PGE Ekstraliga

Włókniarz jedzie do 
Torunia
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