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Wyższe limity

Seniorze! 
Możesz więcej 
dorobić 
do emerytury

- Emeryci, którzy nie ukończyli 
powszechnego wieku emerytal-
nego oraz renciści jak najbardziej 
mogą dorabiać do swoich świad-
czeń, muszą jednak pamiętać o tym, 
że przepisy ustalają limity przy-
chodów, których przekroczenie 
może spowodować zmniejszenie 
lub zawieszenie świadczenia. 
Bez żadnych konsekwencji mogą 
dorobić do wysokości 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia. Od 1 czerwca jest to 
kwota 3977,10 zł. To o ponad 156 
zł więcej niż w poprzednim kwar-
tale - informuje Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Zmniejszenie  
czy zawieszenie wypłaty 

świadczenia
Jeśli przychód świadczenio-

biorcy przekroczy próg 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia, ale będzie niższy od 
130 proc. przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia (obecnie 
7386,10 zł), to świadczenie zo-
stanie zmniejszone o kwotę prze-
kroczenia, nie więcej jednak niż 
o kwotę maksymalnego zmniej-
szenia. Kwota maksymalnego 
zmniejszenia wynosi 646,67 zł dla 

emerytur i rent z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy, 485,04 zł 
dla rent z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy i 549,71 zł - 
dla rent rodzinnych, do których 
uprawniona jest jedna osoba.

W sytuacji, gdy miesięczny przy-
chód świadczeniobiorcy prze-
kroczy 130 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia ( od 1 czerwca - 
7386,10 zł) to wypłata emerytury 
czy renty za dany miesiąc jest za-
wieszona. 

- Takie zasady dotyczą wcześniej-
szych emerytów i osób pobiera-
jących renty z tytułu niezdolności 
do pracy lub renty rodzinne. Ina-
czej jest w przypadku renty so-
cjalnej. Renta socjalna zostanie 
zawieszona, jeśli przychód prze-
kroczy 70 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, czyli 
3977,10 zł - dodaje rzeczniczka.

Kogo nie obowiązują 
limity przychodu

O limitach muszą pamiętać 
wcześniejsi emeryci, którzy nie 
osiągnęli powszechnego wieku 
emerytalnego (60 lat dla kobiety 
i 65 lat dla mężczyzny).  Emeryci, 
którzy ukończyli ten określony 
wiek, mogą dorabiać do swojej 
emerytury bez ograniczeń i nie 

muszą informować ZUS o tym, że 
osiągają dodatkowe przychody. - 
Wyjątek od tej zasady stanowią 
ci emeryci, którym ZUS podwyż-
szył wyliczoną emeryturę do 
kwoty świadczenia minimalnego 
(od marca 1250,88 zł brutto).  
Wówczas, jeżeli przychód z ty-
tułu pracy przekroczy wysokość 
kwoty podwyższenia do mini-
malnej emerytury, emerytura za 
dany okres będzie wypłacana w 
niższej kwocie, tj. bez dopłaty do 
minimum – dodaje rzeczniczka.

Bez ograniczeń mogą rów-
nież dorabiać niektórzy renciści. 
Chodzi o osoby, które pobierają 
renty dla inwalidów wojennych, in-
walidów wojskowych, których nie-
zdolność do pracy związana jest 
ze służbą wojskową. Ten przywilej 
dotyczy również rent rodzinnych 
przysługujących po uprawnionych 
do tych świadczeń.

Zmiana progu co trzy 
miesiące

Progi przychodów zmieniają się 
raz na kwartał i zależą od wyso-
kości przeciętnego wynagrodzenia 
w kraju. Obecne limity obowią-
zywać będą do końca sierpnia.

 ■ Katarzyna Gwara
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Od czerwca zmieniają się limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Te-
raz są one wyższe, więc seniorzy mogą dorobić więcej do swoich świadczeń. Nowe kwoty 

obowiązywać będą przez trzy miesiące, od początku czerwca do końca sierpnia.
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Od pierwszego czerwca można 
pobierać Unijne Certyfikaty 
COVID (UCC), które ułatwiają 
bezpieczne przemieszczanie 
się pomiędzy krajami Unii Eu-
ropejskiej. Kody QR można wy-
generować na Internetowym 
Koncie Pacjenta/

Unijny Certyfikat COVID (UCC) 
to elektroniczne zaświadczenie, 
które ułatwia bezpieczne i  swo-
bodne przemieszczanie się po-
między krajami Unii Europejskiej 
w czasie pandemii.

Na UCC składa się kod QR 
i  unikalny identyfikator, które 
można pokazać, przekraczając 
granice. Dzięki informacjom tam 
zawartym, osoby posiadające 
certyfikat nie będą podlegać kwa-
rantannie lub przechodzić dodat-
kowych testów.

Kod QR dostępny jest od 1 
czerwca w  Internetowym Koncie 
Pacjenta (pacjent.gov.pl). Póź-

niej będzie on również dostępny 
w  aplikacji mobilnej mojeIKP 
i  aplikacji mObywatel. Można go 
też otrzymać go w  formie wy-
druku papierowego w  punkcie 
szczepień, po zabiegu. Ozdro-
wieńcy lub osoby, które mają ne-
gatywny wynik testu na obecność 
koronawirusa, mogą poprosić 
o  wydruk certyfikatu lekarza lub 
pielęgniarkę podstawowej opieki 
zdrowotnej.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) 
to nie jest dokument podróży, nie 
zastąpi paszportu lub dowodu 
osobistego. Posiadanie go nie 
może być warunkiem wstępnym 
do wejścia na pokład samolotu, do 
pociągu, autokaru, czy na prom.

Certyfikat dostaje osoba, która 
otrzymała przynajmniej jedną 
dawkę szczepionki przeciw 
COVID-19 (kraje same decydują 
czy wymagają pełnego zaszcze-
pienia, czy tylko jednej dawki; 
w Polsce wymagane będzie pełne 
szczepienie, a  certyfikat będzie 

ważny od 14 do 365 dnia po po-
daniu ostatniej dawki).

UCC otrzymają również osoby, 
które miały negatywny wynik 
testu na obecność koronawirusa, 
jednak w  tym przypadku czas 
ważności certyfikatu to 48 godz. 
Z  kolei certyfikat ozdrowieńców 
będzie ważny od 11 do 180 dnia 
od uzyskania pozytywnego wy-
niku testu PCR.

Aby otrzymać certyfikat, należy 
zalogować się na Internetowe 
Konto Pacjenta. Następnie wy-
brać kafelek „Certyfikaty” na dole 
strony, rodzaj certyfikatu i kliknąć 
na „Pobierz kod QR”. Następnie 
należy zapisać pdf na swoim urzą-
dzeniu lub wydrukować; można 
też zeskanować kod.

Unijny Certyfikat COVID jest 
ważny we wszystkich państwach 
członkowskich UE, a  także Is-
landii, w  Norwegii i  Liechtenste-
inie. Należy jednak pamiętać, 
że wszystkie kraje unijne wpro-
wadzą to rozwiązanie dopiero 
1 lipca (z  sześciotygodniowym 
okresem przejściowym). Każdo-
razowo przed podróżą należy 
więc sprawdzić obowiązujące 
regulacje w  kraju do którego się 
udajemy.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Parkitka

Dzień dziecka spędzili 
w szpitalu. Smutno 
jednak nie było!

Unijne certyfikaty

Można już pobierać 
paszporty covidowe

Pierwszy czerwca wszystkim 
dzieciom powinien upłynąć pod 
znakiem zabawy i śmiechu. Nie-
stety niektóre z maluchów nie 
miały tyle szczęścia i... musiały 
go spędzić w szpitalu. Pracow-
nicy Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP 
w Częstochowie postanowili 
poprawić humory najmłodszym 
pacjentom i odsunąć od nich 
myśli o chorobie.

1 czerwca każdy pacjent z  od-
działu dziecięcego otrzymał 
drobny upominek od personelu 
Parkitki. Były to między innymi 
breloki ze śmiesznymi stworkami 
lub emotkami, styropianowe 
samoloty do samodzielnego 
składania, gry planszowe oraz 
bajki. Dzieci zostały również 
obdarowane zabawkami pobu-
dzającymi zdolność logicznego 
myślenia, np. poprzez dopasowy-
wanie kształtów czy układanie 
pierścieni od największego do 
najmniejszego. Mali pacjenci nie 
mogli powstrzymać uśmiechu i od 
razu ruszali do zabawy.  - Zdajemy 

sobie sprawę z  tego, że dzieciń-
stwo to okres, który powinien być 
przepełniony beztroską zabawą 
i  czasem spędzonym z  kolegami 
– zaznacza Zbigniew Bajkowski, 
dyrektor Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego w  Często-
chowie. - Zdarza się jednak, że 
choroba dotyka i  tych najmłod-
szych. Dlatego staramy się, aby 
oddziały dziecięce w  naszym 
szpitalu były mimo wszystko wy-
pełnione kolorami, śmiechem 
i radością. A uśmiech jaki widzimy 
u swoich pacjentów jest najlepszą 
nagrodą za ten wysiłek – dodaje.

Zabawki zostały ufundowane 
przez Dariusza Kapinosa, Rad-
nego Miasta Częstochowa, Wik-
tora Kowalczyka i  firmy P.P.H. 
AMBRA Wiesława Ambroszczyk 
(Konstantynów Łódzki),  MAX 
HURT Daniel Tomalak (Wierz-
chowisko), MROWIEC TOYS Mi-
rosław Mrowiec (Częstochowa), 
Makpol Sp. z o. o. Marian Stępień, 
Marek Stępień (Częstochowa).

MOPS

Jak zostać rodziną zastępczą?
Spotkania informacyjne oraz 
konferencja tematyczna znala-
zły się w programie obchodów 
Tygodnia Rodzicielstwa Za-
stępczego. Organizatorem wy-
darzenia jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Często-
chowie we współpracy ze Sto-
warzyszeniem dla Rodziny. 

30 maja to Dzień Rodziciel-
stwa Zastępczego – święto ro-
dziców, którzy zdecydowali się 
zaopiekować czasowo dziećmi, 
dla których nie są biologicznymi 
rodzicami.  Z tej okazji w Często-
chowie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej – wraz ze Stowarzy-
szeniem na rzecz pomocy dziecku 
i  rodzinie „DLA RODZINY” – or-
ganizuje Tydzień Rodzicielstwa 
Zastępczego, którego formułę 
– w  tym roku –  dostosowano do 
sytuacji pandemicznej. W  zapla-
nowane działania włączyły się 
także wszystkie częstochowskie 
Dzielnicowe Ośrodki Społecz-
ności Lokalnej. W naszym mieście 
obchody Tygodnia Rodzicielstwa 
Zastępczego zaplanowano od 7 
do 11 czerwca,

Patronat nad konferencją w  ra-
mach Tygodnia objął prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk, który z okazji Dnia Rodziciel-
stwa Zastępczego przekazał też 
rodzicom zastępczym życzenia 
i wyrazy uznania. 

 
Konferencja tematyczna 11 

czerwca odbędzie się w  trybie 
online. Podczas dwugodzinnego 
spotkania poruszone zostaną te-
maty dotyczące idei rodzicielstwa 

zastępczego – psychologiczne 
aspekty wyzwań jakie stoją przed 
rodzicami zastępczymi, szczegóły 
dotyczące procesu kwalifikacji ro-
dziców zastępczych; wypowie się 
również jedna z mam zastępczych.

Z kolei w Dzielnicowych Ośrod-
kach Społeczności Lokalnej od 
7 do 10 czerwca będzie można 
spotkać się z  ekspertami w  dzie-
dzinie pieczy zastępczej i  dowie-
dzieć się m.in. w jakim celu tworzy 
się rodziny zastępcze, na jakich 
zasadach funkcjonują, kto może 
zostać rodzicem zastępczym. 
Spotkania poprowadzą eksperci 
z  MOPS i  Stowarzyszenia „DLA 
RODZINY”. Ze względu na pan-
demię zaplanowano spotkania 
indywidualne (po wcześniejszym 
umówieniu się); przewidziano 
również możliwość połączenia te-
lefonicznego z  dyżurującym eks-
pertem.  Przez cały tydzień dyżur 
w  sprawie pieczy będą pełnili 
także pracownicy MOPS (tel. 34 
372 42 24) i  Stowarzyszenia (tel. 
502 985 101) – w godzinach pracy 
danej instytucji.

Spotkania informacyjne oraz 
konferencja są otwarte dla 
wszystkich chętnych – udział w   
nich jest bezpłatny.

KONFERENCJA „MOJE SERCE 
DAŁO CI DOM”  (11 czerwca 

2021, godz. 10.00 – 12.00)
•    konferencja w formule online;
•    aby wziąć udział należy zgłosić 
się wysyłając mejla na adres ro-
dzicielstwo2021@mops.czesto-
chowa.pl;
•    na adres mejlowy osoby zgła-
szającej organizatorzy prześlą 

wiadomość zwrotną z linkiem do 
konferencji online oraz instrukcją 
logowania;
•    w dniu konferencji wystarczy 
kliknąć w przesłany link, by w niej 
uczestniczyć.

SPOTKANIA INFORMACYJNE 
W DZIELNICOWYCH OŚROD-

KACH SPOŁECZNOŚCI LO-
KALNEJ  (7-10 czerwca)

•    spotkania indywidualne z eks-
pertami pracującymi w obszarze 
pieczy zastępczej – ze względu 
na pandemię organizatorzy 
proszą o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny i umówienie się na 
spotkanie;
•    zamiast spotkania osobi-
stego – można połączyć się 
telefonicznie z wybranym DOSL 
w godzinach dyżuru eksperta

Szczegółowe informacje i  har-
monogram wydarzeń można zna-
leźć w załączniku poniżej, a także 
na stronie http://www.mops.
czestochowa.pl

 Pieczę zastępczą dzielimy na 
instytucjonalną i  rodzinną. 
Piecza instytucjonalna to 
w  Częstochowie 11 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 
w  tym 3 typu rodzinnego.  
Obecnie w  Częstochowie 
istnieje 257 form rodzinnej 
pieczy zastępczej, w  których 
przebywa ponad 370 dzieci 
w  tym: 14 rodzin zastępczych 
zawodowych, 5 rodzinnych 
domów dziecka, 179  rodzin 
zastępczych spokrewnionych, 
58 rodzin zastępczych nieza-
wodowych.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Sprawdź, czym oddychasz

Nowoczesne czujniki 
powietrza w Olsztynie
Mieszkańcy gminy Olsztyn mo-
gą sprawdzić, jakim powie-
trzem oddychają. Na tamtej-
szym terenie zamontowano 
sześć nowoczesnych czujników.

Czujniki znajdują się na budyn-
kach: Urzędu Gminy Olsztyn, 
strażnic w Przymiłowicach i Bisku-
picach oraz szkół: w Turowie, Zrę-
bicach, Kusiętach.

Każdy będzie mógł sprawdzić ja-
kość powietrza w swoim otoczeniu 
– na stronie internetowej https://
airly.org/map/pl/ lub w  bezpłatnej 
aplikacji Airly.

Sieć czujników pomiarowych 
Airly na bieżąco monitoruje stę-
żenia cząsteczek stałych (PM1, 
PM2.5, PM10), prowadzi pomiar 
temperatury, wilgotności po-
wietrza oraz ciśnienia atmosfe-
rycznego. Znajdziemy tam dane 
z ostatnich 24 godzin, oraz dodat-
kowo prognozę zanieczyszczenia 
na następną dobę.

W  tym roku na terenie Olsz-
tyna stanęły już trzy Ekosłupki, 
które dokonują pomiaru zanie-
czyszczeń powietrza i  za pomocą 
koloru światła sygnalizują jakość 
powietrza. Teraz dołączyły do nich 
czujniki pomiarowe Airly. - Zależy 
nam na tym, aby nasi mieszkańcy 
mieli aktualną i precyzyjną wiedzę 
o  jakości powietrza w  najbliższej 
okolicy. Przede wszystkim chodzi 
o  wiedzę i  edukację, budowanie 
świadomości ekologicznej oraz 
motywację do wymiany starych 
pieców na ekologiczne – pod-
kreślają przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Olsztynie.

Aplikacja, która będzie prze-
znaczona do odczytu kodu 
QR z Unijnym Certyfikatem 
COVID będzie dostępna do-
piero po 10 czerwca. 
Kod QR można jednak wy-
drukować i posiadać zaświad-
czenie papierowe.

W rejonie ulic Radomskiej i Ikara

Miejscowy plan dla Grabówki

UJD

Warsztaty wokalne 
dla podopiecznych 
Domów Pomocy Społecznej

Na usługi i produkty

Będą specjalne 
jurajskie certyfikaty?

Częstochowscy radni uchwalili 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic Ra-
domskiej i Ikara.

 Plan dotyczy obszaru obecnie 
niezabudowanego, o  powierzchni 
ok. 12 ha, zlokalizowanego w  re-
jonie Cmentarza Komunalnego 
oraz w  sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z  niewielkim udziałem 
zabudowy usługowej.

Jego celem było wprowadzenie 
spójnych i  porządkujących zasad 
dotyczących zagospodarowania 

terenów zgodnie z  kierunkami 
wyznaczonymi w  obowiązującym 
Studium Uwarunkowań i  Kie-
runków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Częstochowy 
z 2019 roku.  

Plan na większości obszaru 
wyznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej z  do-
puszczeniem nieuciążliwej dzia-
łalności wytwórczej. W  jego 
północno-zachodniej części wy-
dzielono teren zieleni, sportu 
i  rekreacji, dla którego pozo-
stawiono przeznaczenie terenu 
z wcześniej obowiązującego planu 
miejscowego, ze względu na wy-
stępowanie licznych deformacji 

terenu (wyrobisk), oraz znajdujące 
się tam udokumentowane złoże 
surowców „Grabówka-Ikara” 
wymagające ochrony. Ponadto 
w  obrębie tego terenu znajduje 
się schron bojowy i stanowisko ar-
cheologiczne – ujęte w  ewidencji 
zabytków, chronione przepisami 
ustawy o  ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.

W  planie zawarto ustalenia dla 
poszczególnych terenów, służące 
ochronie walorów architektonicz-
nych i  krajobrazowych, dotyczące 
zasad kształtowania zabudowy, jej 
intensywność oraz parametry mak-
symalnej wysokości budynków i in-
nych obiektów budowlanych.

Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy im. Jana Długo-
sza w Częstochowie jest orga-
nizatorem kolejnego projektu 
„Pieśni regionu częstochow-
skiego – warsztaty wokalne dla 
podopiecznych Domów Pomo-
cy Społecznej w Częstochowie 
i okolicach”, finansowanego ze 
środków Fundacji PZU. Pomy-
słodawcą i koordynatorem 
projektu jest dr hab. Przemy-
sław Jeziorowski – pracownik 
Katedry Muzyki UJD.

Zajęcia warsztatowe pro-
jektu odbędą się między 11 a  20 
czerwca bieżącego roku w  czte-
rech Domach Pomocy Społecznej 
w  Częstochowie, Turowie, Woli 
Czaryskiej i Drużykowej. Mają być 
spotkaniem profesjonalnych mu-
zyków z  osobami, które spędzają 
swoje życie z  dala od rodziny. - 
Zajęcia mają na celu podnoszenie 
sprawności, aktywizowanie i inte-
growanie mieszkańców DPSów. 
Poprzez prezentację i  nauczanie 
pieśni regionalnych prowadzący 
chcą osiągnąć główny cel – przy-
wracanie zdrowia oraz poprawę 
funkcjonowania osób z  proble-
mami natury emocjonalnej, fi-
zycznej i  umysłowej – mówi dr 
hab. Przemysław Jeziorowski, 

prof. UJD.
Aktywizacja mieszkańców 

domów pomocy społecznej jest 
trudnym zadaniem wymagającym 
fachowego przygotowania. Te-
rapia zajęciowa jest formą ak-
tywizacji osób, której głównym 
celem jest podnoszenie ich spraw-
ności za pomocą konkretnych 
zajęć, czynności i działań. W toku 
terapii zajęciowej osoby wyko-
nują pożyteczne, zorganizowane 
czynności mające podtrzymać ich 
aktywność, odwracać uwagę od 
niepokojących myśli, przywracać 
utraconą sprawność, dodawać 
wiary we własne możliwości, pod-
nosić samoocenę i  przyczyniać 
się do większego zadowolenia 
z  życia. Jednym z  rodzajów te-
rapii zajęciowych jest muzykote-
rapia, która wykorzystuje muzykę 
w celu przywracania zdrowia oraz 
poprawy funkcjonowania osób 
z  różnorodnymi problemami na-
tury emocjonalnej, fizycznej lub 
umysłowej. Podstawowym środ-
kiem oddziaływania w muzykote-
rapii jest dźwięk, muzyka, która 
często jest wyzwalaczem i katali-
zatorem przeżyć i emocji.

- Projekt będzie szansą od-
miany w  rutynie dnia codzien-
nego, zwróceniem uwagi na inne 
aspekty życia, które dla więk-

szości osób może straciło sens, 
z  uwagi na oddalenie od rodziny 
lub pogorszenie stanu zdrowia, 
nie pozwalające na samodzielną 
egzystencję. Dla wielu osób może 
to być niejednokrotnie pierwszy 
kontakt z  profesjonalnymi muzy-
kami oraz z  edukacją muzyczną. 
Pośrednim celem projektu jest 
również poznanie kultury okolic 
Częstochowy: pieśni, tańców 
i strojów regionalnych – wyjaśnia 
dr hab. Przemysław Jeziorowski, 
prof. UJD. - Przewidujemy, że 
bezpośrednio zaangażowanych 
i korzystających z projektu będzie 
115 podopiecznych z  czterech 
domów DPS. Będą to osoby, któ-
rych stan zdrowia nie uniemoż-
liwia branie udziału w  zajęciach 
o  charakterze muzykoterapeu-
tycznym. Właściwie dobrane dla 
takich osób metody i  ćwiczenia 
aktywizujące z  pewnością poma-
gają w  zachowaniu dobrej kon-
dycji fizycznej i  psychicznej. 
W  projekcie wezmą udział za-
równo kobiety jak i  mężczyźni 
- dodaje. Ze względu na różnorod-
ność form i  metod realizacji pro-
jektu beneficjentami mogą być 
osoby w  różnej formie fizycznej 
i  psychicznej. Oczywiście zajęcia 
odbywać się będą w  odpowied-
nich rygorach sanitarnych.

Związek Gmin Jurajskich przy 
współpracy z ekspertami ze-
wnętrznymi realizuje projekt 
związany z wdrożeniem juraj-
skiego systemu certyfikacji 
produktów i usług turystycz-
nych.  Uzyskał on dofinanso-
wanie Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii.

Projekt obejmuje opraco-
wanie programu operacyjnego 
wdrożenia Jurajskiego Systemu 
Certyfikacji Produktów i Usług Tu-
rystycznych, przeprowadzenia pi-
lotażowej certyfikacji oraz szeroką 
promocję systemu.

W  związku z  nim zaplanowano 
już pierwsze warsztaty. Odbędą 
się one w  Hotelu Fajkier (Lgota 
Murowana 37a, 42- 425 Kroczyce) 
11 czerwca w godz. 10.00 – 15.00.

Warsztaty poprowadzi Leszek 
Richter, regionalny koordynator 
marki „GÓROLSKO SWOBODA 
produkt regionalny®”, który po-
dzieli się praktycznymi doświad-
czeniami dotyczącymi marki 
ochronnej „Górolsko Swoboda 
produkt regionalny®” w  zakresie 
wdrożenia, zarządzania i  zasad 
funkcjonowania systemu znako-
wania miejscowych produktów, 
(usług i doznań) na czesko-polsko-
-słowackim trójstyku.

Podczas warsztatów poruszone 
zostaną następujące zagadnienia 
na przykładzie działań realizo-
wanych w  ramach rozwoju marki 
„GÓROLSKO SWOBODA produkt 
regionalny®”, m.in.:

• geneza marki oraz jej powsta-
wanie,
• mechanizm wdrożenia nowej 

marki (kluczowe działania),
• system znakowania miejsco-
wych produktów, usług i  do-
znań – założenia systemu, w tym 
kategorie produktów, sposób 
i przebieg certyfikacji,
• operacyjne wdrażanie certyfi-
kacji (procedury przyznawania 
certyfikatu),
• zasady używania nowej marki, 
obowiązki oraz koszyk korzyści 
dla użytkowników,
• promocja systemu certyfikacji,
• działalność Stowarzyszenia 
Marek Regionalnych,
• sieciowanie produktów, usług 
i doznań.

– Przewidujemy, że warsztaty 
będą miały charakter interak-
tywny, w związku z czym osobny 
czas przeznaczymy za dyskusję, 
zadawanie pytań i wspólne prze-
analizowanie możliwości wpro-
wadzenia systemu certyfikacji na 
Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej – podkreślają organizatorzy. 
- Wierzymy, że dzięki projektowi 
wspólnie w  najbardziej efek-
tywny sposób wdrożymy jurajski 
system certyfikacji służący 
przede wszystkim podnoszeniu 
jakości usług turystycznych na 
Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej - dodają.

W  ramach realizacji projektu 
przewidziane są jeszcze ko-
lejne spotkanie warsztatowe. 
Jedno z  nich zaplanowano na 
24 czerwca. Będzie poświę-
cone wspólnemu wypracowaniu 
założeń systemu certyfikacji. 
Zaplanowano też seminarium 
podsumowujące na jesień.
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Będą inne utrudnienia

Komunikacja  
miejska wraca w aleje

Przygotowali prezentacje 
powięcone patronom.  
Zostali nagrodzeni

Już wkrótce autobusy komunikacji miej-
skiej znów będą przejeżdżać przez to-
rowisko tramwajowe w II Alei NMP. 
Utrudnień mogą spodziewać się nato-
miast pasażerowie linii 24 i 28. Drogow-
cy zajmujący się przebudową linii tram-
wajowej przeniosą się bowiem w Aleję 
Jana Pawła II.

 OOd wtorku, 8 czerwca:

1. Zostaje wznowiony przejazd dla auto-
busów MPK przez torowisko tramwa-
jowe w II Alei Najświętszej Maryi Panny, 
dlatego linie nr 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 
23, 26, 27, 31, 32, 33 i 37 powracają na 
swoje stałe trasy i zostają wycofane z 
trasy objazdowej przez Aleję Jana Pawła 
II i Rondo Trzech Krzyży.

2. W związku z utrudnieniami w ruchu 
w Alei Jana Pawła II (przebudowa 
torowiska tramwajowego), w celu 

zapewnienia bezpiecznego przejazdu 
dla autobusów, linie nr 24 i 28 zostają 
skierowane w obu kierunkach na trasę 
objazdową przez Aleję Kościuszki oraz 
II i I Aleję Najświętszej Maryi Panny do 
Placu Daszyńskiego. Tym samym linie nr 
24 i 28 nie będą kursować przez Aleję 
Jana Pawła II oraz ulice Warszawską, 
Nadrzeczną i Spadek.Objazdy obowią-
zują do odwołania.

Uwaga! Autobusy linii nr 24 i 28 w kie-
runku Kukuczki oraz Parkitki, będą za-
trzymywały się na Placu Daszyńskiego, 
natomiast linia nr 24 w kierunku Jesiennej 
będzie korzystała z przystanku w I Alei 
Najświętszej Maryi Panny. Również na tym 
samym przystanku będzie zatrzymywał 
się autobus linii nr 28, a następnie na przy-
stanku „Stary Rynek” na ulicy Mirowskiej.

Utrudnienia także dla kierowców

Od 7 czerwca przez torowisko tramwajowe w II Alei NMP będą mogli przejeżdżać 
również kierowcy.  Otwarte dla ruchu zostaną skrzyżowania: Alei Najświętszej Maryi 
Panny z alejami Wolności i Kościuszki, ulicy Jasnogórskiej z alejami: Kościuszki i Armii 
Krajowej (wlot wschodni, przejazd przez torowisko, strona od strony L.O. im. Nor-
wida, wlot na druga stronę skrzyżowania pozostanie zamknięty) oraz ulicy Orzechow-
skiego z Aleją Wolności przy dworcu. Z utrudnieniami będzie się trzeba jednak liczyć 
w innym miejscu – od środy, 9 czerwca, częściowo zamknięty zostanie przejazd przez 
torowisko w ciągu al. Jana Pawła II (DK-46), zamknięta zostanie jezdnia północna od 
strony Tysiąclecia (cztery pasy ruchu), ruch na wprost w al. Jana Pawła II (kierunek 
Wieluń) oraz w lewo i prawo w al. AK (w kierunku centrum i Tysiąclecia) odbywać się 
będzie po dotychczasowych lewoskrętach, co znacznie wydłuży czas przejazdu przez 
skrzyżowanie w wymienionych kierunkach. Ruch w przeciwną stronę w ciągu al. Jana 
Pawła II (kierunek DK-1) będzie odbywał się bez zmian, zachowane zostaną także 
pozostałe relacje przejazdu przez skrzyżowanie. Wspomniane zamknięcie północnej 
części przejazdu przez torowisko w al. Jana Pawła II potrwa około miesiąca. - Termin 
ten może wydłużyć się o kolejny miesiąc w przypadku konieczności przebudowy sieci 
wodociągowej, co wyjaśni się po odsłonięciu elementów infrastruktury wodociągowej 
znajdującej się pod skrzyżowaniem - zapowiada Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD 
w Częstochowie. Po zakończeniu prac na północnej stronie skrzyżowania, roboty (a 
wraz z nimi zamknięcia dla ruchu) przeniosą się na drugą stronę przejazdu. Graniczny 
termin łączny obowiązywania wszystkich utrudnień na tym skrzyżowaniu, według za-
powiedzi wykonawcy, to 20 sierpnia.

Poznaliśmy laureatów IX powiatowego 
konkursu dotyczącego szkolnych miejsc 
pamięci i tradycji narodowej. Uczennice 
i uczniów szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych nagrodzono za pre-
zentacje bądź filmy poświęcone m.in. 
szkolnym patronkom i patronom.

Konkurs rozgrywany był w dwóch katego-
riach. Zespoły szkół podstawowych przy-
gotowywały prezentację multimedialną 
dotyczącą szkolnego miejsca pamięci lub  
patrona szkoły, a zespoły szkół ponadpod-
stawowych – klip filmowy na ten sam temat.

Komisja konkursowa w składzie Alek-
sandra Łebek-Jurgielewicz (konsultantka 
SOD), Robert Jasiak (dyrektor Ośrodka 
Promocji Kultury „Gaude Mater”),  Tomasz 
Jakubczak (kierownik szkolenia praktycz-
nego Zespołu Szkół Samochodowych) oraz 

Michał Jelonek (specjalista informatyk 
SOD) w kategorii szkół podstawowych  wy-
dała taki oto werdykt (wszystkie szkoły z 
Częstochowy):
• I miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 6
• II miejsce – Szkoła Podstawowa  nr 16  

im. Bolesława Chrobrego
• III miejsce – Szkoła Podstawowa  nr 48 

im. Armii Krajowej
• wyróżnienie – Szkoła Podstawowa  nr 2 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
• wyróżnienie – Szkoła Podstawowa  nr 37 

im. Jana Pawła II
• wyróżnienie – Szkoła Podstawowa  nr 50 

im. gen. Władysława Sikorskiego
W kategorii szkół ponadpodstawowych  I 
miejsce przyznano Zespołowi Szkół Gastro-
nomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Częstochowie.

Miasto sprzedaje kolejne działki

Maraton czytelniczy  
ze Stanisławem Lemem  
w roli głównej

Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do 
zapoznania się z ofertą przeznaczonych 
na sprzedaż działek przy ulicach: Pere-
peczki, Nowowiejskiego, Kanał Kohna 
i al. Bohaterów Monte Cassino.

Jednocześnie Centrum Obsługi Inwestora 
informuje, że termin wpłacenia wadium 
upływa 9 lipca 2021 r. Przetargi odbędą się 
w  siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy 
przy ul. Śląskiej 11/13  - 15 lipca od godz. 
10.00.

I. Działka nr 34/20 obręb 150 o  po-
wierzchni 1677 m kw. położona w   
dzielnicy Śródmieście przy ul. Marka Pe-
repeczki.
Zgodnie z  ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, działka 
jest położona w  obszarze oznaczonym 
symbolem MW – tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej oraz U  – tereny 
zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza wynosi 1 107 000 zł 
brutto. Termin wpłacenia wadium w  wys. 
220 000 zł to 9 lipca 2021 r.

II. Działka nr 90/2 obręb 182 o  po-
wierzchni 898 m kw., zabudowana bu-
dynkiem biurowo-usługowym, w  którym 
ostatnio znajdowała się Bursa Miejska, 
położona w  dzielnicy Śródmieście przy  
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Częstochowy działka 
znajduje się w  obszarze oznaczonym 
symbolem UMC – obszary zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej w  centrum 
miasta.
Cena wywoławcza wynosi 1 674 000 zł. 
Termin wpłacenia wadium w  wys. 330 
000 zł to 9 lipca 2021 r.
Nieruchomość zostanie udostępniona 

do obejrzenia 25 czerwca od godz. 11.00 
do 12.00.

III. Działka nr 10/4 obręb 187 o  po-
wierzchni 3880 m kw. położona w   dziel-
nicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Częstochowy działka jest położona 
w obszarze oznaczonym symbolem U – ob-
szary zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza wynosi 2 700 000 zł. 
Termin wpłacenia wadium w wys. 500 000 
zł to 9 lipca 2021 r.

IV. Działki nr nr 147/14, 147/15, 147/16, 
147/17 i  147/18 obręb 298 o  łącznej po-
wierzchni 1766 m kw. oraz działki nr nr 
148/12 i  148/16 obręb 298 o  łącznej po-
wierzchni 441 m. kw., położone w  dziel-
nicy Stradom przy al. Bohaterów Monte 
Cassino.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, działki 
są położone w  obszarze oznaczonym sym-
bolem 6UH – tereny zabudowy usług  
i handlu.

Cena wywoławcza wynosi 1 153 000 zł 
brutto. Termin wpłacenia wadium w  wys. 
230 000 zł to 9 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nie-
ruchomości i przetargów znajdują się  
w ogłoszeniach przetargowych zamiesz-
czonych w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.
Dodatkowych informacji dotyczących 
tych nieruchomości udzielają pracow-
nicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właści-
cielskiego Urzędu Miasta Częstochowy 
pod numerami telefonu 34 370 77 09 lub 
34 370 77 29 lub 34 370 78 49.

Ponad 350 uczennicy i uczniów oraz 40 
nauczycieli wzięli udział w maratonie 
czytelniczym, który odbył się w ramach 
XX Jubileuszowego Tygodnia Czytania 
Dzieciom. Zaproszeni goście przeczytali 
fragmenty utworów Stanisława Lema. 
Ze względu na sytuację pandemiczną, 
zorganizowano go zdalnie na platfor-
mie ClickMeeting.

Maraton miał na celu promowanie czy-
tania, rozwijanie kompetencji czytelniczych, 
popularyzowanie literatury science fiction i 
twórczości Lema, a także rozwijanie współ-
pracy międzybibliotecznej.

Bajkę „Trzej elektrycerze” z „Bajek ro-
botów” czytały Anna Hiller, Śląska Biblio-
tekarka Roku 2012 oraz Anna Dąbrowska z 
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN 
„WOM” w Częstochowie. „Uranowe uszy” 
– także z „Bajek robotów” – czytała Edyta 
Książek, wiceprezeska częstochowskiego 
Oddziału ZNP; „Bajkę o maszynie cyfrowej, 
co ze smokiem walczyła” przeczytała Alina 
Grabna, prezeska Oddziału Towarzystwa 
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w 
Częstochowie, a „Bajkę o królu Murdasie” 
– Sylwia Góra, specjalistka ds. promocji z Bi-
blioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego.

 

Fragment „Testu” z „Opowieści o Pilocie Pi-
rxie” czytała Magdalena Woch, zastępczyni 
Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i 
Sportu Urzędu Miasta, a fragment „Patrolu” 
– Rafał Piotrowski, Naczelnik Wydziału 
Edukacji UM.

Uczestniczki i uczestników witały Renata 
Lipniewska, wicedyrektorka Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM” 
ds. Bibliotek Pedagogicznych w Często-
chowie oraz Renata Sowada, przewodni-
cząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale 
ZNP oraz nauczycielka bibliotekarka w 
Szkole Podstawowej nr 53 im. Marii Skło-
dowskiej-Curie. Nad prawidłowym prze-
biegiem maratonu czuwały Anna Hiller i 
Anna Dąbrowska, nauczycielki bibliotekarki 
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN 
,,WOM”. Maraton podsumował Andrzej 
Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
53.

Organizatorami maratonu byli: Publiczna 
Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, 
Biblioteka Publiczna im. dr. W.  Biegańskiego, 
Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy 
Szkół Polskich oraz Szkoła Podstawowa nr 
53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skło-
dowskiej-Curie w Częstochowie.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Modernizacja gospodarstw: pięć 
naborów wniosków w jednym 
terminie

Różnorodność 
jednym z głównych filarów 
CEMEX

Gmina Janów

Trwa remont promenady

Gmina Janów

Urzędnicy pomogą  
złożyć wniosek

Od 21 czerwca można ubiegać się o 
wsparcie finansowe na „Modernizację 
gospodarstw rolnych”, i to we wszyst-
kich pięciu jej obszarach. Wnioski 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 
sierpnia.

Po raz pierwszy odbędą się w tym samym 
terminie nabory wniosków o przyznanie 
pomocy dotyczące wszystkich obszarów 
wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (ob-
szar A), rozwój produkcji mleka krowiego 
(obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mię-
snego (obszar C) a także obszaru związa-
nego z racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu 
produkcji, zwiększeniem skali produkcji, po-
prawą jakości produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu (obszar D) oraz 
nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzy-
mać w całym okresie realizacji PROW 
2014-2020, wynoszą:  

• rozwój produkcji prosiąt (obszar A)  
– 900 tys. zł;

• rozwój produkcji mleka krowiego (obszar 
B) – 500 tys. zł;

• rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar 
C) – 500 tys. zł;

• racjonalizacja technologii produkcji, 
wprowadzenie innowacji, zmiana profilu 
produkcji, zwiększenie skali produkcji, 
poprawa jakości produkcji lub zwięk-

szenie wartości dodanej produktu (obszar 
D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku 
inwestycji niezwiązanych bezpośrednio 
z budową, modernizacją budynków in-
wentarskich, w tym ich wyposażeniem lub 
budową, lub modernizacją magazynów pa-
szowych w gospodarstwach maksymalna 
wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł;

• nawadnianie w gospodarstwie  
– 100 tys. zł.
Pomoc na „Modernizację gospodarstw rol-

nych” we wszystkich obszarach jest, co do 
zasady, przyznawana w postaci dofinanso-
wania wydatków przeznaczonych na reali-
zację danej inwestycji.  Standardowo wynosi 
50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowa-
nych.  W przypadku gdy o wsparcie ubiega 
się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie 
kilku rolników, poziom dofinansowania jest 
wyższy i wynosi 60 proc.

Wnioski należy składać osobiście lub przez 
upoważnioną osobę w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to 
zrobić również przesyłką rejestrowaną na-
daną w placówce Poczty Polskiej lub elek-
tronicznie – za pośrednictwem skrzynki 
podawczej ePUAP.

Więcej informacji o zasadach przyzna-
wania pomocy i dokumentach potrzebnych 
do ubiegania się o wsparcie na „Moderni-
zację  gospodarstw rolnych” można znaleźć: 
na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem 
bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz 
w punktach informacyjnych w placówkach 
ARiMR.

Firma CEMEX znalazła się na liście 
pracodawców najbardziej zaawanso-
wanych w zakresie zarządzania różno-
rodnością i inkluzji w Polsce. Wyróż-
nienie to stanowi potwierdzenie po-
ziomu jej dojrzałości w zakresie za-
rządzania różnorodnością i budowa-
nia włączającej organizacji.

– Pracownicy CEMEX reprezentują 
szeroką gamę doświadczeń, poglądów, 
środowisk, pochodzenia, rozmaitych 
kultur, czy też grup wiekowych. To kim je-
steśmy, jak się zachowujemy i według ja-
kich wartości działamy, wpływa również 
na atmosferę pracy w CEMEX oraz na to, 
jak jesteśmy postrzegani przez Klientów 
– mówi Iwona Wojtasik, Dyrektor Za-
rządzania Ludźmi i Organizacją CEMEX 
Polska. – Na różnorodność patrzymy nie 
tylko z perspektywy Pracowników lub 
kandydatów do pracy w naszej firmie, 
ale również pod kątem dostosowania 
naszej oferty wartości do różnorodnych 

Klientów, jak również wpływu społecz-
nego na nasze lokalne różnorodne spo-
łeczności – dodaje.

Jedną z podstawowych wartości 
CEMEX jest uczciwe działanie. Etyka w 
Biznesie oraz wewnątrz firmy to funda-
ment wartości CEMEX. Firma dba o to, 
aby każdy Pracownik miał zdrowe oraz 
bezpieczne środowisko pracy, oparte na 
szacunku i zrozumieniu. Co roku orga-
nizowane są ankiety pracownicze „Ba-
dania Zaangażowania”, podczas których 
Pracownicy mają możliwość ocenienia 
swojego miejsca pracy oraz wskazania 
obszarów, w których firma powinna się 
dalej rozwijać, również w odniesieniu 
do wielu wymiarów różnorodności. W 
pierwszym kwartale 2021 r. powstał 
również nowy program rozwojowy Aka-
demia Lidera CEMEX. Szkolenie to pro-
wadzone jest w formule online i porusza 
tematy m. in. dotyczące inkluzywnego 
przywództwa, w tym różnorodności oraz 
współpracy w zespołach, prawa pracy, 

etyki, innowacyjności, zdrowia i bezpie-
czeństwa Pracowników.

W ramach zarządzania różnorodnością 
w CEMEX, istnieje Forum Kobiet skupia-
jące kobiety z firmy w projekcie rozwo-
jowym, którego celem jest wspieranie 
ich w życiu zawodowym i osobistym. W 
CEMEX działa również Klub 50+, któ-
rego aktywność skupia się na promocji 
idei dzielenia się wiedzą i doświadcze-
niami zawodowymi. Pracownicy CEMEX 
współpracują także z Fundacją Busi-
ness Boutique i biorą aktywny udział 
w programie mentoringowym „POD 
RĘKĘ”, podczas którego występują w 
rolach Mentee lub Mentorów. Podczas 
organizowanych spotkań, uczestnicy 
wymieniają się zdobytą wiedzą i do-
świadczeniem pochodzącym z firm z 
całej Polski. CEMEX wspiera również 
kobiety na uczelniach, gdzie Pracownice 
CEMEX starają się inspirować i zachęcać 
studentów do rozwoju w branży budow-
lanej.

Każdy Pracownik CEMEX ma dostęp 
do szerokiej gamy dodatkowych świad-
czeń, podzielonych na 6 kategorii: Twoje 
Zdrowie, Twoja Przyszłość, Twoja Ro-
dzina, Twoje Osiągnięcia, Twój Zysk i 
Twoje Usługi. Benefity są tak skonstru-
owane, aby zaspokajały potrzeby różno-
rodnych grup Pracowników. Każdy może 
wybrać spośród nich te, które w danym 
czasie i sytuacji indywidualnej Pracow-
nika są dla niego potrzebne.

CEMEX na co dzień dąży do podkre-
ślenia znaczenia istotności różnorod-
ności w firmie, poprzez prowadzenie 
licznych kampanii, spotkań czy publi-
kacji. Celem tych działań jest budowanie 
świadomości na temat różnorodności i 
jej wielu wymiarów, a także tworzenie 
przyjaznego i tolerancyjnego środo-
wiska pracy, pozwalającego na rozwój 
potencjału każdego Pracownika.

Długo oczekiwany remont promena-
dy, czyli ścieżki pieszo-rowerowej po-
między Janowem i Złotym Potokiem 
rozpoczął się od... podcięcia i usunię-
cia połamanych gałęzi zwisających 
nad ścieżką.

Pielęgnację drzew wspólnie z Wójtem 
Gminy Edwardem Moskalikiem wykonali 
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Bystrzanowicach, Złotym Potoku i Piasku. 
Kolejnego dnia rozpoczęto montaż latarni 
oświetleniowych, które pierwszy raz roz-
świetliły promenadę w sobotni wieczór 
29 maja. To pierwszy etap przebudowy tej 
ścieżki. - Serdecznie dziękuję strażakom z 
OSP za okazaną pomoc i wykonaną pracę na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
Janów i odwiedzających naszą gminę gości. 
A wszystkich mieszkańców zapraszam na 
wieczorne spacery – zachęca wójt gminy 
Edward Moskalik.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
rządowego programu „Czyste powie-
trze”? Nie wiesz, jak złożyć wniosek? 
Zgłoś się do punktu konsultacyjnego, 
który od 7 czerwca będzie funkcjono-
wał w Urzędzie Gminy Janów.

Punkt Konsultacyjny stworzony został na 
podstawie porozumienia Gminy Janów z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i 
ma na celu ułatwienie mieszkańcom apliko-
wania o środki w ramach programu Czyste 
Powietrze. Będzie on czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W ramach działalności punktu można 
uzyskać wsparcie w wypełnianiu doku-
mentów, skonsultować wniosek i złożyć 

dokumenty za pośrednictwem Urzędu 
Gminy.

Następnie wniosek przesyłany jest do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Kontakt:
Punkt Konsultacyjny Programu 
Czyste Powietrze

Urząd Gminy W Janowie
ul. Częstochowska 1
pok. nr 17
tel. 34/327-80-48 wew. 30
p.bartkowiak@janow.pl
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Od papieża

Kryształowy różaniec  
dla Jasnej Góry

Urząd Marszałkowski

200 tysięcy dla kłobuckich 
strażaków

W podziękowaniu za włączenie się w świato-
wy maraton modlitewny o ustanie pandemii 
Jasna Góra otrzymała od papieża Franciszka 
specjalny dar. Jest nim kryształowy różaniec.

Przypomnijmy, częstochowskie sanktuarium 
znalazło się na szlaku różańcowej modlitwy 
w łączności z Ojcem Świętym i sanktuariami 
świata 3 maja, w uroczystość Królowej Polski. 
Modlitwę podjęło aż 30 sanktuariów na 
świecie. Transmitowana jest na żywo na ofi-
cjalnych kanałach Stolicy Apostolskiej przez 
cały maj, codziennie o godz.18.00.

Kilka dni temu papież podziękował za 
udział w tym maratonie modlitewnym. 
Kryształowe różańce jako znak zjednoczenia 
w modlitwie papież pobłogosławił 1 maja 
w bazylice św. Piotra w Watykanie. Otrzy-
mają je wszystkie wyznaczone miejsca, 
w których zanoszone jest błaganie o 
ustanie koronawirusa. - Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za ten dar - podkreśla jasno-
górski przeor. O. Samuel Pacholski  za-
uważa, że pozostanie on w tym miejscu 
jako szczególna pamiątka majowego 
wydarzenia i dołączy do kolejnych 
papieskich wot, które zawsze mają 
wyjątkowe znaczenie.

W liście, który Jasna Góra otrzy-
mała wraz z różańcem prze-
wodniczący Papieskiej Rady ds. 
Krzewienia Nowej Ewangeli-
zacji w imieniu Ojca Świętego 
podziękował za odpowiedź czę-
stochowskiego sanktuarium na 
prośbę Franciszka o włączenie się 
w błaganie o ustanie pandemii pod 
hasłem „Kościół modlił się nie-
ustannie do Boga”.

Kłobuccy strażacy wkrótce będą 
mogli cieszyć się z nowego pojaz-
du. Jego zakup będzie możliwy 
dzięki dofinansowaniu z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego.

Tylko w  ubiegłym roku współfinan-
sowanie ze strony województwa ślą-
skiego Państwowej Straży Pożarnej 
wyniosło ponad 3,6 mln zł. Środki prze-
znaczone dla jednostek ochotniczych 
to 3 mln zł. Pod koniec maja strażacy 
ochotnicy otrzymali kolejne promesy.

Dofinansowanie w  ubiegłym roku 
umożliwiło ogółem zakup 37 samo-
chodów: 10 dla 7 jednostek PSP oraz 
27 dla jednostek ochotniczych. W  tym 
roku planowany jest zakup 17 samo-
chodów. Całkowity budżet na ten cel 
zamknie się kwotą 19,5 mln zł, a 1,2 mln 
zł. dofinansowanie z  budżetu Woje-
wództwa Śląskiego pomoże w  zakupie 
samochodów dla czterech jednostek 
PSP. Komenda Miejska PSP w  Bielsku 
– Białej otrzyma 800 tys. zł wsparcia 
na zakup drabiny SD 42, której koszt 
to w sumie aż 3,4 mln zł. Komenda Po-
wiatowa PSP w  Kłobucku, Chorzowie 
i Żorach otrzymają kolejno 200 i po 100 

tys. zł wsparcia na zakup wozów gaśni-
czych.

W  maju promesy na zakup sp otrzy-
mały jednostki ochotnicze w  miej-
scowościach: Twardowice, Sarnów, 
Psary, Pisarzowice, Iłownica, Chełm 
Śląski, Bieruń Stary, Istebna Zaolzie, 
Piasek, Stary Kocin, Wiercica, Dąbrowa 
Górnicza, Gliwice - Ostropa, Toszek, 
Osiedle Stałe, Opatów, Parzymiechy, 
Tanina, Poraj, Koziegłówki, Budziska, 
Leszczyny, Kamień, Zendek, Gogołowa, 
Goleniowy, Zawiercie – Kromołów, So-
potnia Mała, Pewel Mała, Trzebinia, By-
stra, Żywiec-Moszczanica.

Z  kolei Koszarawa, Osiedle Stałe, 
Toporowice, Parzymiechy, Katowice-
-Podlesie, Bełk i  Goczałkowice zostały 
włączone do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego.

- Doposażenie jednostek w  ko-
nieczny sprzęt zwiększa efektywność 
ich działań. Szczególnie dotyczy to 
jednostek OSP, działających w  warun-
kach lokalnych. Stają do walki nie tylko 
z  żywiołem, ale niosą również pomoc 
podczas klęsk żywiołowych i  katastrof 
– akcentuje wicemarszałek Wojciech 
Kałuża.

Inwestycje

Trzeci hangar i kolej na lotnisko  
w Pyrzowicach

Online

Możemy sprawdzać 
czystość kąpielisk

Trwa budowa trzeciego hangaru w Pyrzowi-
cach. To kolejny etap rozbudowy bazy do ob-
sługi technicznej samolotów w katowickim 
porcie lotniczym. Hangar zostanie oddany do 
użytku w drugim kwartale 2022 roku.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosić bę-
dzie prawie 9,3 tysięcy metrów kwadratowych, 
a  kubatura około 122 tysięcy metrów sześcien-
nych. Wewnątrz znajdą się dwie zatoki serwi-
sowe dla samolotów o  maksymalnej wielkości 
Airbusa A321neo, a  także liczne pomieszczenia 
warsztatowe (m.in. lakiernia, szlifiernia, kompo-
zytownia) i  magazynowe. Budynek wyposażony 
będzie także w dwukondygnacyjne zaplecze biu-
rowo-socjalne wraz z częścią przeznaczoną pod 
prowadzenie szkoleń. Generalnym wykonawcą 
inwestycji jest „Promus Ruda Śląska” sp. z o.o.

Budowa trzeciego hangaru to druga faza roz-
budowy bazy do obsługi technicznej samolotów, 
która rozpoczęła się w  marcu 2020 roku. Wy-
startowała wtedy inwestycja „pps hangary”, czyli 
budowa płyty postojowej o powierzchni 6,4 ha 
ze stanowiskami dla 9 samolotów kodu C, czyli 
wielkości np. Boeinga 737 lub Airbusa A320. In-
westycja zakończy się w czwartym kwartale br. 
Po południowej stronie nowej płyty znajduje się 
działka przeznaczona pod dwa nowe hangary, 
w jej zachodniej części powstaje nowy obiekt.

- Pandemia koronawirusa nie przerwała 
najważniejszych prorozwojowych inwestycji 
w  Katowice Airport. Od prawie piętnastu lat 
tworzymy kompleksową infrastrukturę – to 
znaczy, że budujemy nie tylko pod obsługę ruchu 
pasażerskiego, inwestujemy także w  rozwój 
strefy cargo i  bazy do obsługi technicznej sa-
molotów. Dzięki temu Pyrzowice nie są zależne 
tylko od ruchu pasażerskiego, a  to powoduje, 
że w  czasie bardzo głębokiego kryzysu branży 
lotniczej łatwiej jest nam zachować płynność 
finansową. Zdecydowaliśmy o  budowie trze-
ciego hangaru dlatego, że w kryzysowym 2020 
roku zakończyliśmy negocjacje i  podpisaliśmy 
długoterminową umowę najmu tego obiektu. 
Jego użytkownikiem będzie linia lotnicza Wizz 
Air, czyli najstarszy i  największy niskokosz-
towy przewoźnik w Pyrzowicach – mówi Artur 
Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego To-
warzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej 
Katowice Airport.

Trwają także prace na torach między Sie-
wierzem a  Pyrzowicami. To następny odcinek 
budowy kolejowego połączenia do portu lot-
niczego „Katowice Airport”. Już widać efekty 
robót na łącznicy koło Zawiercia. Do portu lot-
niczego kursować będą zarówno pociągi pasa-
żerskie, jak i towarowe. W kwietniu wykonawca 
rozpoczął roboty na liczącym 11 kilometrów 

odcinku między Siewierzem a terenem przyszłej 
stacji Pyrzowice Lotnisko. Przy pomocy maszyn 
przygotowywany jest teren do ułożenia nowego 
toru. Pierwsze prace obejmują m.in. demontaż 
szyn i podkładów. Nowe materiały są już dowie-
zione i przygotowane m.in. na stacji w Siewierzu. 
Poza nowym torem wykonana będzie elektryfi-
kacja linii oraz zamontowane urządzenia stero-
wania ruchem kolejowym.

Kontynuowane są prace na łącznicy między 
stacją Zawiercie a  linią na lotnisko. Roboty nie 
wpływają na rozkładowy przejazd pociągów na 
trasie Dąbrowa Górnicza – Zawiercie – Często-
chowa. Poza robotami torowymi wykonywana 
jest elektryfikacja trasy. Konieczne jest przygo-
towanie fundamentów i  konstrukcji sieci trak-
cyjnej. Na łącznicy są już zamontowane słupy, 
na których będą rozwieszane przewody. Prace 
obejmują także most kolejowy w  Zawierciu. 
Gotowa jest nowa betonowa konstrukcja. Wy-
konawca zabezpiecza teren i  otoczenie mostu. 
Zakończenie prac na tym obiekcie planowane 
jest na koniec czerwca. Efektem inwestycji bę-
dzie dojazd koleją – najbardziej ekologicznym 
rodzajem transportu zbiorowego – do portu 
lotniczego „Katowice Airport”. Przewidywany 
czas jazdy z  Zawiercia do lotniska to 23 min, 
a z Tarnowskich Gór niecałe 20 min. Podróżnym 
z  Katowic i  z  Częstochowy przejazd zajmie 
ok. godzinę. Dostęp do kolei zwiększa stacja 
Pyrzowice Lotnisko i  nowe przystanki: Mia-
steczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie 
Kądzielów. Z  myślą o  wygodzie podróżnych 
zostaną zmodernizowane perony na stacjach: 
Tarnowskie Góry, Siewierz i  Poręba, a  w  Za-
wierciu powstanie nowy peron. Wszystkie będą 
dostosowane do obsługi osób o  ograniczo-
nych możliwościach poruszania się. Projekt ma 
istotne znaczenie dla zwiększenia roli kolei jako 
ekologicznego transportu. Linia będzie ważną 
trasą obsługującą bocznicę towarową CARGO 
MPL Katowice oraz dwie bocznice w Siewierzu. 
Projekt pozytywnie wpłynie na transport to-
warów drogą kolejową i  lotniczą. W  ramach 
zadania zostanie odbudowany 30-kilometrowy 
nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi 
Górami a  Siewierzem. Rewitalizacja i  elektryfi-
kacja dotyczyć będzie ok. 48 km linii kolejowej. 
Do portu lotniczego pociągi będą jeździć z pręd-
kością do 140 km/h, a  towarowe do 80 km/h. 
Inwestycja obejmie 52 obiekty inżynieryjne i 38 
przejazdów kolejowo-drogowych. Wartość in-
westycji „Rewitalizacja i  odbudowa częściowo 
nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie 
Góry – Zawiercie” to 660 mln zł netto, dofinan-
sowanie unijne w  ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 
500 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplano-
wane jest w II kwartale 2023 roku.

Osoby planujące wypoczynek nad wodą 
mogą sprawdzić za pośrednictwem inter-
netu czystość wody w polskich kąpieli-
skach morskich i śródlądowych.  
Serwis kąpieliskowy działa pod adresem  
sk.gis.gov.pl i uwzględnia wszystkie wy-
znaczone uchwałami rad gmin kąpieliska.

Oficjalny sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 
czerwca do 30 września - w tych ramach czaso-
wych sezony kąpielowe dla poszczególnych ką-
pielisk rozpoczynają się i kończą.

Woda w miejscach przeznaczonych do kąpieli 
jest monitorowana pod kątem przekroczenia 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Badania 
obejmują też m.in. kontrolę obecności innych 
zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste, 
szkło, tworzywa sztuczne guma i inne.

W  razie przekroczenia dopuszczalnych war-
tości określonych parametrów wydawany jest 
zakaz kąpieli. Przywrócenie możliwości bez-
piecznego kąpania następuje po wykonaniu 
kolejnego badania wody, które wykaże odpo-
wiednią czystość.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Do Komendanta Miejskiego Policji w Sie-
mianowicach wpłynęły podziękowania 
od starszego mężczyzny, który wcześniej 
zgłosił kradzież swojego samochodu. 
84-latek przyjechał do Siemianowic na 
badania lekarskie. Gdy je zakończył, po-
szedł na miejsce, gdzie zaparkował swo-
ją osobówkę i odkrył, że nigdzie jej nie 
ma. Był przekonany, że auto zostało 
skradzione. Na pomoc ruszyły patrole, 
które szybko odnalazły pojazd. Okazało 
się, że senior pomylił miejsca, gdzie zo-
stawił auto.

84-letni mieszkaniec Katowic przyjechał 
hondą na badania lekarskie do Siemianowic. 

Po ich wykonaniu poszedł na miejsce, w 
którym zaparkował pojazd, ale niestety go 
tam nie było. Starszy pan próbował szukać 
swojego samochodu na własną rękę, aż do-
szedł do wniosku, że najwidoczniej musiał 
zostać skradziony. Powiadomił o tym mundu-
rowych. Na pomoc ruszyły patrole w terenie. 
Policjanci szukali osobówki w pobliżu miejsca 
wskazanego przez seniora. Szybko okazało 
się, że 84-latek pomylił po prostu miejsce, 
gdzie zostawił pojazd i nie doszło do żadnej 
kradzieży. W ramach podziękowań mieszka-
niec Katowic przyjechał i przekazał na ręce 
Komendanta Miejskiego Policji w Siemiano-
wicach podziękowania dla podległych mu po-
licjantów za profesjonalne i szybkie działania.

Nie zatrzymał się do 
policyjnej kontroli. 
W trakcie ucieczki uderzył
w inny pojazd

Spowodował kolizję...
kradzionym
samochodem

Zapomniał, 
gdzie zaparkował

Zgwałcił 14-letnią
mieszkankę Chorzowa

Na 5 lat może trafić do więzienia 39-la-
tek, który nie zatrzymał się do kontroli 
drogowej. Mężczyzna przejechał przez 
skrzyżowanie na czerwonym świetle i 
zlekceważył sygnały policjantów, którzy 
nakazali mu się zatrzymać. Zakończył 
jazdę, dopiero gdy uderzył w inne auto.

Policjanci mikołowskiej grupy „Speed”, 
jadąc ulicą Owsianą w Mikołowie, zauwa-
żyli kierującego samochodem marki BMW, 
który z dużą prędkością wjechał na krajową 
wiślankę. W momencie dojazdu do skrzy-
żowania z ulicą Plebiscytową kierowca 
przejechał na czerwonym świetle. Wtedy 
mundurowi włączyli sygnały w radiowozie, 
dając mężczyźnie znak do zatrzymania się. 

Gdy kierujący zorientował się, że ma do 
czynienia z policjantami, przyspieszył i roz-
począł ucieczkę. Podczas brawurowej jazdy 
dopuścił się jeszcze kilku innych wykroczeń, 
powodując zagrożenie bezpieczeństwa w 
ruchu. Przy skrzyżowaniu z ulicą Poprzeczną, 
bmw wjechało na przeciwległy pas ruchu i 
uderzyło w dostawczego fiata. Zatrzymany 
przez mundurowych 39-letni mieszkaniec 
Mikołowa odmówił poddania się badaniu 
alkomatem. W związku z powyższym, od kie-
rującego pobrano krew do dalszych badań. 
Zatrzymano mu też prawo jazdy. W zda-
rzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.

Po wykonanych czynnościach sprawca 
zdarzenia został zwolniony do domu. Za nie-
zatrzymanie się do policyjnej kontroli mikoło-
wianinowi grozi do 5 lat więzienia.

Kryminalni z Komisariatu Policji II w 
Sosnowcu tuż po zdarzeniu ustalili, 
kto stoi za kradzieżą fiata seicento, 
do jakiej doszło na jednej z ulic mia-
sta. Wiedzieli też, gdzie skradziony 
pojazd może się poruszać. Patrolując 
ulice zauważyli skradzione auto, za 
którego kierownicą siedział wytypo-
wany przez nich sprawca…

W poniedziałek doszło do kradzieży 
fiata seicento. Jeszcze tego samego dnia 
prowadzący sprawę kryminalni z Komi-
sariatu Policji II w Sosnowcu wytypowali 
sprawcę oraz ustalili, w jakim rejonie auto 
może się poruszać. Patrolując wytypo-
wane ulice policjanci dostrzegli skradzio-
nego fiata, za kierownicą którego siedział 

podejrzewany przez nich o kradzież 
mężczyzna. Złodziej zorientował się, że 
nieoznakowane auto może być radio-
wozem i początkowo chciał się oddalić. 
Policjanci jednak szybko odcięli mu drogę 
ucieczki. 35-latek został zatrzymany. 
Podczas dalszych czynności okazało się, 
że mężczyzna nie posiada uprawnień do 
kierowania, gdyż zostały mu one cof-
nięte, a w toku dalszych przeszukań, w 
zajmowanym przez niego mieszkaniu, 
policjanci znaleźli substancje odurzające. 
Sprawca usłyszał zarzuty kradzieży sa-
mochodu, posiadania narkotyków oraz 
kierowania pojazdem pomimo braku 
uprawnień. Za popełnione przestępstwa 
może mu grozić kara 10 lat więzienia.

Kryminalni z chorzowskiej komendy 
zatrzymali 23-letniego mężczyznę, 
który zgwałcił 14-letnią mieszkankę 
miasta. Mężczyzna usłyszał już zarzu-
ty. Za to przestępstwo grozi mu 
15-letni pobyt w więzieniu.

W niedzielę około 23.00 dyżurny cho-
rzowskiej komendy został poinformo-
wany przez zgłaszającą o tym, że 14-letnia 
mieszkanka miasta została zgwałcona 
przez nieznanego jej mężczyznę. Sprawą 
zajęli się kryminalni z chorzowskiej ko-
mendy. Jak ustalili śledczy, w niedzielę 
po południu 14-latka spotkała się z po-
znanym na jednym z portali społeczno-
ściowych mężczyzną. Następnie razem 

wybrali się na przejażdżkę jego samo-
chodem. W pewnym momencie 23-latek 
zjechał w ustronne miejsce i zmusił ma-
łoletnią do obcowania płciowego. Po 
powrocie do domu pokrzywdzona opo-
wiedziała o wszystkim swoim opiekunom, 
a ci niezwłocznie powiadomili policję. Po-
mimo niewielu informacji, jakie posiadała 
małoletnia na temat sprawcy, już w nie-
spełna dobę został on namierzony przez 
chorzowskich kryminalnych. Sprawcą 
okazał się 23-letni mieszkaniec Rzeszowa. 
Informacja ta niezwłocznie trafiła do rze-
szowskiej komendy. Dzięki współpracy 
z tamtejszymi policjantami, w niespełna 
dobę sprawca został zatrzymany. Wczoraj 
usłyszał zarzuty. Za to przestępstwo grozi 
mu 15-letni pobyt w więzieniu.
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Wkrótce

To szczepionka będzie czekać  
na pacjenta, a nie pacjent  
na szczepionkę

Adam Niedzielski

Maseczki z nami pozostaną

Prof. Tomasiewicz

Dwa, trzy miesiące spokoju,  
ale wirus nie zniknął

Projekt

Kwarantanna zostanie 
wydłużona

- Niektórzy pacjenci mogli odczuć ostat-
nio problemy związane z przesuwaniem 
terminów szczepień, jednak w czerwcu 
dostawy są tak zaplanowane, żeby móc 
stwierdzić, że to szczepionki czekają na 
pacjentów, a nie pacjenci na szczepion-
ki - podkreślił pełnomocnik rządu ds. 
szczepień Michał Dworczyk.

W Programie Pierwszym Polskiego Radia 
Dworczyk poinformował, że wśród osób 
powyżej 70. roku życia zaszczepionych lub 
zarejestrowanych na szczepienie przeciwko 
COVID-19 jest 76 proc. populacji, natomiast 
w grupie 60-69 lat odsetek ten wynosi 65 
procent. Jak dodał, nie są to małe liczby. - Ale 
chcielibyśmy, żeby procent osób zaszcze-
pionych w tych grupach był wyższy, bo 
to te osoby najtrudniej przechodzą 
COVID-19 - dodał.

Dworczyk wskazał, że lepsza 
sytuacja epidemiologiczna prze-
kłada się na liczbę osób reje-
strujących się na szczepienia. 
- Tu się nakłada kilka czyn-
ników - zmniejszenie liczby 
zachorowań, luzowanie obo-
strzeń, ładna pogoda i opty-
mizm, który się z tym wiąże 
- to wszystko powoduje, że 
część osób zapomina o pan-
demii - mówił.

Podkreślił też, że osoby naj-
bardziej zdeterminowane do 
tego, by się zaszczepić, już za-
rejestrowały się na szczepienie. 
- Teraz tak naprawdę mierzymy się 
codziennie z wyzwaniem przekony-
wania kolejnych osób, że warto się za-
szczepić - wskazał.

Pytany, czy możemy powiedzieć, że nad-

szedł moment, w którym to szczepionka 
czeka na człowieka, a nie on na szczepionkę, 
Dworczyk odparł, że taki moment nastąpi 
w czerwcu. - Przez ostatnie zawirowania z 
dostawami (...) niektórzy pacjenci mogli od-
czuć problemy związane z przesuwaniem 
terminów - przyznał. Jak jednak zaznaczył, 
pod względem dostaw „czerwiec jest zapla-
nowany w taki sposób, że będziemy mogli w 
tej chwili powiedzieć, że to szczepionki cze-
kają na pacjentów, a nie pacjenci na szcze-
pionki”.

Jeśli nie pogorszy się sytuacja pandemiczna

Od 1 października studia  
w trybie stacjonarnym
- Od pierwszego października, jeśli sy-
tuacja pandemiczna nie ulegnie pogor-
szeniu - nie wyobrażam sobie, żebyśmy 
nie wrócili na uczelnie w pełnym trybie 
stacjonarnym – powiedział minister 
edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN pytany był też w poniedziałek 
na antenie Polsat News o skutki nauczania 
zdalnego. - Nazywanie nauczania zdalnego 
atrapą nauczania jest krzywdzące dla na-
uczycieli i dla uczniów - podkreślił Czarnek.

Przyznał jednocześnie, że było ono na 
pewno dużo mniej efektywne. - Co do tego 
nie mamy najmniejszej wątpliwości, bo nie 
da się przekazać tej samej wiedzy uczniom 
przez kamerki, którą przekazalibyśmy w 
formie stacjonarnej, stąd zmiany w wy-
mogach egzaminacyjnych w egzaminach 
ósmoklasisty i maturalnych już 16 grudnia 
2020 roku - jako jeden z pierwszych krajów 
europejskich - powiedział minister edukacji 
i nauki. Jak dodał - nie da się tego nadrobić 
w ciągu jednego roku.

Podkreślił jednak, że „nie są to roczniki 
stracone, ale wymagające wsparcia”. - My to 
wsparcie oferujemy - oświadczył minister 
Czarnek.

Na pytanie o zajęcia online w szkołach 
wyższych w nowym semestrze, Czarnek 
zaznaczył, że „ministerstwo zachęca 

wszystkich rektorów do tego, żeby sesja 
egzaminacyjna została przeprowadzona w 
trybie stacjonarnym tam, gdzie to jest moż-
liwe, ponieważ jej wyniki są wówczas bar-
dziej miarodajne”.

- Od pierwszego października, jeśli sytu-
acja pandemiczna nie ulegnie pogorszeniu, 
nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wrócili 
na uczelnie w pełnym trybie stacjonarnym - 
oświadczył szef MEiN.

Pytany o szczepienia dzieci w szkołach 
powiedział, że „możliwe jest wykorzystanie 
do tego celu sal gimnastycznych, czy np. 
gabinetów lekarskich i dentystycznych 
znajdujących się w szkołach”. Zapowiedział 
jednocześnie, że „szczepienia nie będą obo-
wiązkowe”.

Wyjaśnił, że w Polsce szczepienia są do-
browolne. - Nie możemy wprowadzać 
segregacji na tych, którzy się zaszczepili i 
tych, którzy się nie zaszczepili - zaznaczył 
minister Czarnek. - Nie widzę podstaw 
prawnych do tego, by ograniczać dostęp do 
akademików ze względu na to, czy ktoś jest 
zaszczepiony, czy nie - dodał.

Zapewnił jednocześnie, że będzie za-
chęcał do szczepień. - Gdyby szczepień nie 
było, dzisiaj dzieci nie byłyby w szkołach, 
nauczyciele nie byliby w szkołach; nie wra-
calibyśmy do restauracji, ogródków - wy-
mieniał minister.

- Będę rekomendował, aby maseczki 
nosić w pomieszczeniach jeszcze co 
najmniej w wakacje – powiedział PAP 
minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Maseczki powinny być noszone jeszcze 
przez jakiś czas. Będę rekomendował, aby 
wewnątrz jeszcze co najmniej w wakacje je 
nosić – powiedział minister.

Zaznaczył, aby nie dać się zapędzić w 
ślepą uliczkę, że wszystkie obostrzenia 
muszą być od razu całkowicie znoszone. 

Trzeba przede wszystkim bacznie ob-
serwować, co się będzie dalej działo z 
epidemią. Nawiązał tutaj do sytuacji epide-
micznej w Wielkiej Brytanii, gdzie był duży 
spadek zachorowań, ale teraz sytuacja się 
odwróciła.

Dodał, że „musimy przyzwyczaić do 
tego, że epidemia się tli”. Zaznaczył też, 
że znosząc kolejne restrykcje, rząd będzie 
podkreślał, że „szczepienie może być be-
nefitem, który pozwala wyłączyć kogoś z 
obostrzeń”.

- Przed nami dwa, trzy miesiące 
względnego spokoju, ale wirus nie 
zniknął i żeby nie było na jesieni ko-
lejnej fali zakażeń, musimy zintensyfi-
kować tempo szczepień – uważa szef 
kliniki chorób zakaźnych szpitala kli-
nicznego nr 1 w Lublinie prof. Krzysz-
tof Tomasiewicz.

- Przed nami dwa, trzy miesiące, wydaje 
się, względnego spokoju – powiedział prof. 
Tomasiewicz, komentując fakt zmniejsza-
jących się liczb nowo wykrytych zakażeń 
koronawirusem oraz zgonów osób zaka-
żonych. - Nie chcemy nikogo straszyć, ale 
apelujemy, by pamiętać, że wirus nie zniknął 
z naszej populacji, ten wirus nadal krąży - 
dodał.

Jego zdaniem, to uspokojenie sytuacji 
wpływa trochę negatywnie na tempo 
szczepień, a szczepienie to - jak podkreślił 
- jedyny sposób, aby uniknąć kolejnej fali 
ciężkich zakażeń koronawirusem jesienią. 
- Miejmy nadzieję, że jesień będzie spo-
kojna. Chciałbym być tutaj takim dobrym 
prorokiem, ale bez tych szczepień ta jesień 
może być niestety powtórką z tego, co było w 
zeszłym roku – uważa Tomasiewicz.

Przypomniał, że są niepokojące sygnały z 
Azji, gdzie dochodzi do wzrostu zakażeń i za-
chorowań. - Chcielibyśmy, żeby dzięki szcze-

pieniom u nas taka sytuacja nie miała miejsca 
– dodał.

Jego zdaniem tempo szczepień w Polsce 
„nie jest rewelacyjne” i musi być większe, aby 
można było mówić o nabyciu odporności po-
pulacyjnej. - Mamy obecnie ok. 6 mln osób za-
szczepionych dwoma dawkami. Jeżeli nawet 
przyjmiemy, że przechorowało – a szacunki 
są różne – cztery czy sześć milionów osób, 
to w dalszym ciągu nie jest to nawet połowa 
społeczeństwa – tłumaczył. - Nie mamy 
jeszcze tej odporności populacyjnej. Nawet w 
najlepszym przypadku potrzebujemy jeszcze 
kilku miesięcy, żeby tę odporność wytwo-
rzyć, stąd apele o to, aby się szczepić inten-
sywnie – dodał.

Według prof. Tomasiewicza trudno jed-
noznacznie przewidzieć, co się stanie w 
przyszłości z wirusem i jak będzie się roz-
wijała choroba, którą wywołuje. - Możemy 
przyjąć scenariusz bardzo negatywny w 
sensie powstania wariantów, które będą 
bardziej zjadliwe i bardziej zaraźliwe. Ale 
nie jest wykluczone, że ta ewolucja będzie 
szła w kierunku łagodzenia tych objawów 
i ten wirus może po jakimś czasie – miejmy 
nadzieję - stanie się jednym z istniejących 
już koronawirusów, które powodują ob-
jawy tzw. przeziębienia, infekcji nie zagra-
żającej życiu większości osób – powiedział 
prof. Tomasiewicz. 

- Przygotowujemy pro-
jekt, który wydłuży 

kwarantannę z 10 do 
14 dni dla osób ze zi-
dentyfikowaną aler-
tową mutacją ko-
ronawirusa - po-
wiedział minister 
zdrowia Adam 
Niedzielski. Pod-
kreślił, że nadzór 
sanepidu nad ta-
kimi ogniskami 
ma specjalny cha-

rakter.

Minister zdrowia został zapytany na 
konferencji prasowej, czy rząd zamierza 
wprowadzić zakaz wyjazdu na wakacje 
w określonych kierunkach w związku z 
nowymi mutacjami koronawirusa. - Nie 
wprowadzamy i nie planujemy wprowa-
dzenia żadnego zróżnicowania - oświad-
czył Niedzielski.

Przypomniał, że po przyjeździe do 
Polski ze wszystkich kierunków obowią-
zuje taka sama zasada - jest obowiązkowa 
kwarantanna, z której zwalnia status 
szczepienia, które jest zatwierdzone 
przez Europejską Agencję ds. Leków 
bądź test wykonany w strefie Schengen. 
- Jedynym elementem różnicowania, o 
którym myślimy to sytuacja, w której zi-
dentyfikujemy, że dana osoba zakażona 
ma jedną z mutacji alertowych. W tej 
sytuacji przygotowujemy projekt, żeby 
była wydłużona kwarantanna z 10 do 14 
dni i też taki, mający specjalny charakter 
nadzór sanepidu nad takimi ogniskami - 
powiedział Niedzielski.

zdrowie PIĄTEK-NIEDZIELA 4-6 CZERWCA 2021  9.
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Jak zamieścić ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu?

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

SPRZEDAM

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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. murowany 
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

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

 O Mieszkanie M4 po modernizacji 
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 
299000 zł. Tel. 504 132 951

 O Pensjonat w cz-wie pod działalność. 
Ul. Gronowa 37. Długi 29 m, szer. 9 m 
– 2 kondygnacje, z przybudówką. 
Tel. 502 636 143

 O Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. Juranda 
40/44. Tel. 887 627 682

 O Grunty rolne 0,8911 ha w Wysoka 
Lelowska / gmina Żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 O Działka budowlana - Częstochowa 
(Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 O Działki budowlane w centrum 
Miedźna. Tel. 601 412 688

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

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

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

 O Antyki – francuski komplet z 1896 r.: 
Biblioteczka + komoda z 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

 O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 
2x25W + głośnik basowy,  300 zł, 
tel. 697 272 102

 O Rower Cobran Shimano  
- tel. 697 272 102

 O Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie 
b.dobrym, tel. 790 819 85

 O Serwis obiadowo-kawowy: (6-osobo-
wy) z kamionki ciemny brąz;  
-z duralxu; tel. 504 230 153

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

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

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

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

 O Toaleta kompaktowa - kompletna typu 
warszawskiego, wyjście od dołu.

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

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

 O  Węgiel ekogroszek luzem i workowa-
ny z dostawą pod podany adres na te-
renie Częstochowy i okolic  
Tel. 601 495 165

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

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator wózka 
widłowego z UDT lub Operator pro-
dukcji. Więcej informacji: 663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy drykiera/wyoblacza 
tel. 601 505 520

 O Firma Tacho poszukuje pracownika do 
serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospodar-
czy, porządkowy, stróż, godziny popo-
łudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyj-
ny. Tel. 502 417 160 

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

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

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

USŁUGI
 O Naprawa pomp wodnych, hydroforo-
wych, samochodowych i cyrkulacyj-
nych.  Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

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

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

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

Wysłać email
na adres: 

reklama@zycieczestochowy.pl

Dostarczyć
wrzucić do skrzynki: 
42-200 Częstochowa

Al. NMP 51



PIĄTEK-NIEDZIELA 4-6 CZERWCA 2021  11.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

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 C1 1.0 E, zakup w 2011 r., kraj.,  11.900 zł
CITROEN C3 1.4 E, rok prod. 2008,  10.400 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 PUNTO 1.2 E rok prod. 2000,  2.700 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  12.200 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003,  16.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  12.900 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł

PEUGEOT 206+ 1.1 E, rok prod. 2010,  10.900 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. 2019,  58.900 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  19.900 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 4 czerwca 2021

Decyzja radnych

Strategiczny plan mobilności  
subregionu północnego

Kłobuck

Przekroczyli prędkość,  
stracili prawa jazdy

Podczas ostatniej sesji częstochowscy 
radni podjęli uchwałę w sprawie opraco-
wania Planu Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej dla Częstochowy i Subregionu 
Północnego. Dokument ma być odpowie-
dzią na potrzeby komunikacji zbiorowej 
w mieście i regionie.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miej-
skiej (ang. Sustainable Urban Mobility 
Plan - SUMP) to strategiczne opracowanie 
tworzone w  celu zaspokojenia potrzeb mo-
bilności ludzi i  gospodarki w  miastach i  ich 
otoczeniu.

Stworzenie dokumentu dla Częstochowy 
i  Subregionu Północnego to propozycja 
rozwiązania problemów w  komunikacji 
zbiorowej związanych ze znaczącym ograni-

czeniem działalności PKS Częstochowa. Jak 
wynika z uzasadnienia uchwały, „ze względu 
na strukturę funkcjonalno-przestrzenną 
województwa śląskiego oraz powiązania 
z  otaczającymi terenami, w  tym codzienne 
dojazdy, wskazane jest objęcie planem 
zakresu terytorialnego nie tylko miasta 
Częstochowy, ale również całego obszaru 
Subregionu Północnego”.

Dokument będzie sporządzony na pod-
stawie obowiązujących polityk, doku-
mentów oraz wytycznych wszystkich 
szczebli – europejskich, krajowych, regio-
nalnych, lokalnych i miejskich. Opracowanie 
ma być odpowiedzią na takie niedogodności, 
jak: natężenie ruchu drogowego, hałas czy 
emisja spalin.

Policjanci z kłobuckiej drogówki 
każdego dnia kontrolują prędkość 
w wielu miejscach na terenie po-
wiatu i dyscyplinują kierowców, 
którzy nie stosują się do ograni-
czeń prędkości. Ostatnio dwóch  
z nich straciło prawo jazdy.

Najpierw dokument uprawniający do 
kierowania pojazdem stracił 39-letni 
mieszkaniec gminy Popów, który jadąc 
fordem na ul. Wieluńskiej w Popowie, 
przekroczył dozwolona prędkość  
o 58 km/h.

 Następnie na ul. Częstochowskiej  
w Opatowie, policjanci zatrzymali 
audi, który poruszało się z prędkością  
109 km/h w terenie zabudowanym. 
Samochodem kierował 37-letni miesz-
kaniec powiatu wieruszowskiego. Kie-
rowcy otrzymali wysokie mandaty  
i punkty karne oraz stracili prawo jazdy. 
Odzyskają je dopiero za 3 miesiące.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Podczas półfinałów Akademickich Mi-
strzostw Polski w tenisie stołowym, 
które odbyły się w Rzeszowie, student-
ki Uniwersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego im. Jana Długosza w Często-
chowie w składzie: Julia Szemiel, Alek-
sandra Górska, Alicja Górska zajęły 
czwarte miejsce.

- Podopieczne Wiesława Pięty w elimina-
cjach pokonały po 3:0 Uniwersytet Opolski 
i  Uniwersytet Rzeszowski. W  ćwierćfinale 
wygrały 3:0 ze Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym Katowice. W  półfinale prze-
grały 0:3 z  AWF Kraków. W  grze o  trzecie 
miejsce uległy 1:3 AGH Kraków. Nasze 
studentki awansowały do finałów Akade-
mickich Mistrzostw Polskich, które odbędą 
się w dniach 13-15 czerwca w Rzeszowie – 

zrelacjonował klub. Na dwunastej pozycji 
sportowe zmagania zakończyli studenci 
UJD w  składzie: Adrian Szeliga, Mikołaj 
Marszałek, Mikołaj Grzyb. W  grupie elimi-
nacyjnej ulegli po 0:3 Uniwersytetowi Eko-
nomicznemu z  Krakowa i  Uniwersytetowi 
Rzeszowskiemu. W  turnieju pocieszenia 
o  miejsca 9-12 przegrali z  AWF Katowice 
1:3, a następnie z PPWZ Nowy Targ 0:3.

sport

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Relacja

Amatorska Liga Piłki Nożnej

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa vs. Motor Lublin

AZS UJD Częstochowa

Półfinały AMP

Mecz Polska - Rosja

 Piątkowski grał w wyjściowym składzie

Bocar Włókniarz Częstochowa

Pewna wygrana w Opolu

Piotr Gruszka został nowym trenerem 
pierwszoligowego zespołu Exact Systems 
Norwid Częstochowa. 450-krotny repre-
zentant Polski trenował wcześniej druży-
ny GKS-u Katowice i Resovii Rzeszów.

W  latach 90-tych Piotr Gruszka pełnił 
funkcję siatkarza AZS-u  Częstochowa. 
W  1999 roku wyjechał z  Częstochowy do 
włoskiej Padwy i  rozpoczęła się jego mię-
dzynarodowa kariera. - W  reprezentacji 
Polski rozegrał 450 spotkań. Po zakoń-
czeniu kariery został trenerem m.in. w BBT-
S-ie Bielsko-Biała, a  także w  Plus Lidze 
w GKS-ie Katowice oraz w Resovii Rzeszów. 
W  2017 roku był także asystentem selek-
cjonera reprezentacji Polski Ferdinando De 
Giorgi. Gruszka jest absolwentem IX liceum 
C.K. Norwida, a na co dzień mieszka w Czę-
stochowie. Jako były kapitan reprezentacji 
Polski ma na swoim koncie m.in. wicemi-
strzostwo Świata w 2006 roku, Mistrzostwo 
Europy w 2009 roku oraz brązowe medale 
Mistrzostw Europy i Ligi Światowej w 2011 

roku – informuje Marek Osuchowski z biura 
prasowego klubu. Wcześniej funkcję pierw-
szego szkoleniowca Exact Systems Norwida 
pełnił Piotr Lebioda. W  nadchodzącym se-
zonie będzie koordynował grupy młodzie-
żowe. - Z  dużym sentymentem wracam do 
Norwida - powiedział Piotr Gruszka - Mam 
nadzieję, że pomogę w klubie i klub będzie 
się nadal rozwijał. Teraz chcę jak najszybciej 
spotkać się z zawodnikami i odbyć pierwsze 
rozmowy. - Piotr ćwierć wieku temu kończył 
naszą szkołę i  pisał maturę - dodał prezes 
Exact Systems Norwida i dyrektor 9 LO im 
C.K. Norwida Krzysztof Wachowiak - Ży-
czyłem mu wielu sukcesów sportowych. 
Teraz Piotr wraca do nas w innej roli. Mamy 
przed sobą projekt, który ma na celu przy-
wrócenie Częstochowie siatkówki na naj-
wyższym poziomie. - Budujemy nasz klub 
i  wzmacniamy najlepszymi - cieszy się Le-
sław Walaszczyk z  zarządu klubu i  główny 
sponsor. - Stawiamy na najlepszą jakość.

 ■ Foto: M. Osuchowski

Jagiellończycy w ostatniej kolejce zali-
czyli trzecią porażkę. Do końca kwiet-
nia jeszcze bardzo pewnie, bo bez stra-
ty punktu przewodziła w klasyfikacji, 
obecnie znajduje się jednak w słabszej 
dyspozycji. Ostatnimi wynikami mocno 
skomplikowała sobie sytuację w tabeli.

- Z  drugiej strony musimy mieć też na 
uwadze, że ostatni rywale „Jagiellonów” 
byli wymagający i  również z  wysokimi 

aspiracjami. Na pytania czy był to spadek 
formy Jagiellończyków czy też wzrost dys-
pozycji ich rywali odpowiedzi udzielą nam 
jak zwykle kolejne rozstrzygnięcia na bo-
isku – podkreślił Marcin Mazik, kierownik 
ds. sportu i  rekreacji Miejskiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji w  Częstochowie. Przy-
pominamy, że na stronie internetowej  
w  zakładce Amatorska Liga Piłki Nożnej 
znajdują się aktualne, dokładne statystyki 
rozgrywek. Tradycyjnie na stronie www.
mosir.pl publikowane są również bieżące  
relacje z trwających zmagań.

W najbliższy piątek 4 czerwca na Arenie 
Zielona-Energia.com zostanie rozegrany 
mecz pomiędzy zespołem Eltrox Włókniarz 
Częstochowa a Motorem Lublin. To będzie 
bardzo ważne spotkanie w ramach rozgry-
wek PGE Ekstraligi dla całej tabeli.

- Oba zespoły aspirują w tym sezonie do walki 
o  medale, dlatego ewentualna wygrana jednej 
z  drużyn znacząco przybliży ją do upragnio-
nego miejsca w  pierwszej czwórce. Nic więc 
dziwnego, że na ten mecz czekają wszyscy za-
interesowani: kibice, żużlowcy oraz działacze 
– podkreśla klub, który wychodząc na przeciw 
oczekiwaniu tych wszystkich, którzy z  powodu 
ograniczonej liczby miejsc na stadionie nie będą 
mogli osobiście dopingować swoich idoli, udo-
stępnił bezpłatny program meczowy na stronie 
internetowej klubu. Początek meczu o  godz. 
20:30.

W minioną środę odbył się pierwszy 
sparingowy mecz, przygotowujący do 
Mistrzostw Europy. Reprezentacja Pol-
ski zremisowała z Rosją 1:1. W biało-
-czerwonych barwach kolejny raz wy-
stąpił zawodnik Rakowa Częstochowa – 
Kamil Piątkowski.

- „Piona” rozpoczął mecz w  wyjściowym 
składzie i  spędził na boisku 56 minut, po 

czym został zmieniony przez Jana Bed-
narka. Nasza kadra dobrze rozpoczęła 
mecz, zdobywajuąc bramkę już w 4. minucie 
po składnej akcji zakończonej skutecznym 
strzałem Jakuba Świerczoka. Kwadrans 
później odpowiedzieli Rosjanie, a  Łukasza 
Fabiańskiego pokonał Wiaczesław Kara-
bajew. Kolejne spotkanie reprezentacja 
Polski rozegra 8 czerwca z Islandią – podsu-
mował klub.

Juniorzy Bocar Włókniarza Czę-
stochowa, którzy startowali 
w Opolu w ramach V rundy Dru-
żynowych Mistrzostw Polski Ju-
niorów, nie dali najmniejszych 
szans pozostałym zawodnikom. 
Potwierdzili oni swoją wysoką 
dyspozycję, zdobywając łącznie 
52 punkty.

- Najlepszym w  talii Piotra Świ-
derskiego i  Sławomira Drabika był 
dziś Bartłomiej Kowalski, który 
w pięciu startach uzbierał komplet 15 
punktów. Na wyróżnienie zasługują 
również pozostali: Mateusz Świd-
nicki, Franciszek Karczewski oraz 
Kajetan Kupiec, którzy dołożyli do 
dorobku całej drużyny bardzo cenne 
punkty – podsumował po zakoń-
czeniu rundy klub.

I Bocar Włókniarz Częstochowa – 51 pkt.
5. Mateusz Świdnicki – 14 (2,3,3,3,3)
6. Bartłomiej Kowalski – 15 (3,3,3,3,3)
7. Franciszek Karczewski – 10 (3,1,2,1,3)
8. Kajetan Kupiec – 12 (2,1,3,3,3)
II WTS Sparta Wrocław – 31 pkt.
9. Mateusz Panicz – 7 (3,u,1,1,2)
10. Przemysław Liszka – 9 (1,2,2,2,2)
11. Bartosz Curzytek – 7 (1,2,2,0,2)
12. Michał Curzytek – 8 (3,3,w,2,0)
III Famur ROW Rybnik – 26 pkt.
13. Paweł Trześniewski – 7 (2,2,d,2,1)
14. Mateusz Tudzież – 9 (0,3,3,1,2)
15. Przemysław Giera – 6 (1,0,2,2,1)
16. Błażej Wypior – 4 (0,1,1,1,1)
IV OK Bedmet Śląsk – Kolejarz Opole  
– 12 pkt.

1. Marcel Krzykowski – 4 (2,1,u,1,0,0)
2. Łukasz Szczęsny – 0 (0,d,0,u,0,0)
3. Jakub Martyniak – ns
4. Tomasz Orwat – 8 (1,2,1,0,3,1)

Awizowane składy:

Motor Lublin
1. Grigorij Łaguta
2. Krzysztof Buczkowski
3. Jarosław Hampel
4. Mark Karion
5. Mikkel Michelsen
6. Wiktor Lampart
7. Mateusz Cierniak

Eltrox Włókniarz 
Częstochowa
9. Leon Madsen
10. Kacper Woryna
11. Bartosz Smektała
12. Jonas Jeppesen
13. Fredrik Lindgren
14. Jakub Miśkowiak
15. Mateusz Świdnicki

Exact Systems Norwid

Piotr Gruszka nowym trenerem



14. PIĄTEK-NIEDZIELA 4-6 CZERWCA 2021 zapraszamy!


