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SKORZYSTAJ Z PORADY NASZYCH SPECJALISTÓW
Wyślij swoje pytanie na adres:  
poradyprawne@zycieczestochowy.pl

POTRZEBUJESZ 
POMOCY PRAWNEJ?

Rząd przyjął projekt

Do 100 tys. zł  
za niepożądane odczyny 
poszczepienne  Q s. 7

 Q s. 4

Prace drogowe

Betonowa jezdnia A1  
coraz dłuższa  Q s. 4

 Q s. 5

Podpis i odciski palców
Od teraz, aby starać się o dowód 

osobisty, trzeba stawić się oso-
biście w urzędzie. Możliwość 
złożenia wniosku przez internet 
zniknęła 27 lipca. Wynika to z 
nowelizacji ustawy o dowodach 
osobistych z 14 kwietnia. Zapi-
sano w niej, że ostatnim dniem z 
możliwością składania wniosku o 
dowód przez internet jest 26 lipca 
2021.

Dlaczego wniosków o dowód 
nie można składać online? Jest to 
związane ze zmianą zawartości 
warstw graficznej i elektronicznej 
wydawanych dokumentów tożsa-
mości.

Wszystkie państwa członkow-
skie Unii Europejskiej zostały 
zobligowane do umieszczania w 
nich odcisków palców (w war-
stwie elektronicznej) i odręcz-
nego podpisu posiadacza dowodu 
(w warstwie graficznej). Zarówno 
odciski palców, jak i podpis trzeba 
więc zostawić w urzędzie. I to 
właśnie z tego powodu możliwość 
składania elektronicznych wnio-
sków o dowód osobisty zniknęła.

Składanie online wniosku o 

dowód będzie możliwe wyłącznie 
w przypadku dokumentu dla 
dzieci do 12. roku życia. Od nich 
odciski palców nie będą pobie-
rane. W nowym dowodzie będzie 
też kilka innych dostrzegalnych 
na pierwszy rzut oka zmian – po-
jawi się m.in. oznaczenie państwa 
członkowskiego (na tle flagi Unii 
Europejskiej).

Co ciekawe, nowe dowody oso-
biste - z odciskami palców oraz 
podpisem posiadacza – miały 
obowiązywać od 2 sierpnia. Tak 
się jednak nie stanie, bo do Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów 
wpłynęła opinia z Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego w 
sprawie sprzętu zamówionego 
w związku z nowymi dowodami. 
Co z niej wynika? Że zamówione 
urządzenia do pobierania linii pa-
pilarnych stwarzają potencjalne 
zagrożenie bezpieczeństwa infor-
macji. Dlatego KPRM musi wy-
łonić nowego dostawcę sprzętu. 
Nowe dowody osobiste będą więc 
wydawane później. Kiedy? Tego na 
razie jeszcze nie wiadomo. Mimo 
to podtrzymano jednak wymóg 
starania się o dowód wyłącznie 
osobiście.

Twój e-dowód
Za nowy dowód nic nie zapła-

cimy. Dokument, który będzie 
czekał w urzędzie to e-dowód z 
warstwą elektroniczną. Takie do-
kumenty wydawane są w Polsce 
od 4 marca 2019 roku. Warstwa 
elektroniczna e-dowodu to wbu-
dowany, bezstykowy chip. Dzięki 
niej właściciel dokumentu może 
komunikować się elektronicznie z 
administracją publiczną. E-dowód 
umożliwia m.in. elektroniczne 
podpisywanie dokumentów.

Zasadnicza różnica między 
e-dowodem a „tradycyjnym” jest 
taka, że e-dowód jest także nośni-
kiem identyfikacji elektronicznej. 
Pozostałe funkcje pozostają bez 
zmian.

Nie trzeba wymieniać
W związku z wejściem w życie 

nowych przepisów NIE trzeba 
wymieniać ważnych dowodów 
osobistych. Będzie można z nich 
korzystać do czasu, aż minie ich 
ważność. Wymiana wszystkich 
dowodów na nowe potrwa 10 lat.

 ■ Katarzyna Gwara

Dowód tożsamości

Koniec 
z wnioskami 
przez internet

Wniosku o dowód tożsamości nie będzie już można złożyć przez internet.  
Za sprawą wprowadzonych zmian trzeba osobiści przejść się do urzędu lub umówić  

z urzędnikiem na konkretny termin.

 ■ s. 16

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘSKUP AUT ZA GOTÓWKĘ

GOTÓWKA OD RĘKI  TEL. 533 210 534GOTÓWKA OD RĘKI  TEL. 533 210 534

do 10 000 zł
ODBIERAMY WŁASNYM TRANSPORTEM 

za samochody w dobrym stanie zapłacimy najlepiej

Program profilaktyczny

Zdrowie na dużym PLUSIE 
w Kłobucku  Q s. 6

Od 2 sierpnia

Uwaga! 
Nowa organizacja 
ruchu
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abc na kołach to największa w Polsce, 
nowoczesna sieć sklepów mobilnych

Nie wymagamy doświadczenia, tylko zaangażowania
Potrzebujesz tylko prawa jazdy kat. B i chęci do pracy

kontakt@abcnakolach.pl
882 590 962, 507 010 084            www.abcnakolach.pl

4000 zł netto gwarantowanego wynagodzenia

+1400 zł na paliwo

+ do 2500 zł prowizji od sprzedaży

Poprowadź sklep na kołach 
i zacznij zarabiać!

            www.abcnakolach.pl

netto gwarantowanego wynagodzenia

prowizji od sprzedaży

netto gwarantowanego wynagodzenianetto gwarantowanego wynagodzenia

Sytuacja w województwie śląskim

Miliony z bonów wydane 
na wypoczynek dzieci

Częstochowa

Władze wystąpiły o rządowe pieniądze 
na wielomilionowe inwestycje

Konkurs

Wybiorą najładniejsze balkony i działki

Mamy prawdziwy boom na bon 
turystyczny! W  województwie 
śląskim liczba aktywowanych 
przekroczyła 308 tys., co sta-
nowi 65 proc. Rodzice 
i  opiekunowie z  naszego re-
gionu za wypoczynek swoich 
pociech wydali w  ten sposób 
w  sumie 138 mln zł! W  całym 
kraju transakcje bonem wy-
niosły ponad 1,029 mld zł.

 
Bon można wydać na usługi ho-

telarskie i  imprezy turystyczne 
dla dzieci.- Liczba osób, które uru-
chomiły bon, oraz liczba płatności 
realizowanych tym świadczeniem 
w  ostatnich tygodniach znacząco 
wzrosła. Ma na to wpływ lepsza 
sytuacja epidemiczna, otwarcie 
wielu dotychczas zamkniętych 
atrakcji turystycznych, ale przede 
wszystkim wakacje. Rodzice z wo-
jewództwa śląskiego na 476 tys. 
bonów uruchomili 308 tys. z przy-
sługujących im bonów, co stanowi 
aż 65 proc. Jak duży jest boom na 
bon można zauważyć w  liczbie 
całkowicie wykorzystanych 
bonów. Gdy jeszcze początkiem 
czerwca całkowicie wykorzysta-
nych bonów było około 50 tys., tak 
obecnie to już 130 tys., co stanowi 
27 proc. wszystkich bonów. Kwota 
płatności zrealizowanych bonami 
przez mieszkańców województwa 
śląskiego przekroczyła 138 mln 
złotych – informuje Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego.

 ODla kogo bon
Bon przysługuje na każdego 

dziecko, na które do 18 lipca było 
przyznane świadczenie wycho-
wawcze 500+ , ale też w  sytuacji 
gdy rodzice, czy opiekunowie na-
będą prawo do tego świadczenia 
w okresie od 19 lipca 2020 r. do 31 
grudnia 2021 r.

- Na jedno dziecko przysłu-
guje bon w  wysokości 500 zł. Na 

dziecko z  niepełnosprawnością 
– w  sumie 1000 zł. Świadczenia 
nie można wymienić na gotówkę. 
Rodzic może nim płacić za usługi 
hotelarskie i  imprezy turystyczne 
dla dzieci realizowane na terenie 
Polski – tłumaczy rzeczniczka.

W województwie śląskim do ak-
tywacji pozostało jeszcze 168 tys. 
bonów. Bon można aktywować 
do końca marca 2022 r., do tego 
terminu trzeba też dokonać płat-
ności, by nie przepadł, natomiast 
sama usługa turystyczna może 
odbyć się później.

Płatności bonem przyjmuje  
27 tys. podmiotów w całej Polsce. 
Ich aktualna lista znajduje się na 
stronie bonturystyczny.gov.pl.

 O Jak aktywować bon  
turystyczny

Aktywacja bonu odbywa się na 
Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE). Po potwierdzeniu 
swoich danych rodzic otrzymuje na 
PUE indywidualny kod płatności. 
Należy go podać przedsiębiorcy, 
który realizuje usługę turystyczną. 
Wtedy na telefon komórkowy 
rodzica przychodzi jednorazowy 
kod, który potwierdza transakcję 
bonem. Bonem turystycznym 
można płacić wielokrotnie aż do 
wyczerpania jego kwoty.

ZUS otrzymuje dane o  osobach 
uprawnionych do bonu z  jedno-
stek wypłacających świadczenie 
Rodzina 500+. Informacje o bonie 
na swoim profilu PUE znajdzie 
ten rodzic, który składał wniosek 
o świadczenie 500+.

 OGdy nie mam zakładki  
bonu na PUE

Jeżeli mimo to zakładki z bonem 
brakuje, to rodzic powinien zgłosić 
wniosek do Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Informacji o  stanie 
już złożonych wniosków udziela in-
folinia POT pod numerem 800 70 
22 70 (czynna od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 8.00-16.00).

Częstochowa złożyła trzy pro-
jekty, które miałyby zostać 
zrealizowane w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład.  
Dwa są związane z  budową 
i  modernizacją infrastruktury 
drogowej, a  trzecia z  budową 
budynku Miejskiego Przed-
szkola nr 29.

W zakresie prac pierwszego z pro-
jektów drogowych pn. „Budowa 
połączenia komunikacyjnego ul. 
1 Maja – Krakowska w  Często-
chowie” znalazła się m.in. prze-
budowa ronda na skrzyżowaniu 
Al. Niepodległości, ul. 1 Maja, ul. 
Mickiewicza i  Al. Wolności na 
rondo turbinowe, wybudowanie 
wiaduktu drogowego o  długości 

150 m nad torami kolejowymi oraz 
przebudowa fragmentu ul. Kra-
kowskiej wraz ze skrzyżowaniem 
z  ul. ks. Wróblewskiego. Całkowita 
wartość projektu to 70 110 000 zł, 
wnioskowane dofinansowanie  
66 604 500 zł.

Drugi projekt pn. „Budowa połą-
czenia drogowego ul. Wojciecha 
Korfantego z  ul. Bugajską w  Czę-
stochowie” zakłada budowę drogi 
gminnej (ul. Korfantego) o  dłu-
gości 1,8 km stanowiącej połą-
czenie z  drogą krajową DK-46 
(ul. Bugajska). Inwestycja łączy 
tereny inwestycyjne i  zakłady 
produkcyjne z  drogą DK-46 oraz 
z  gminami sąsiednimi. Całkowita 
wartość projektu to 44 769 975,75 
zł, a  wnioskowane dofinansowanie 

to 30 000 000 zł.
Trzeci projekt pn. „Budowa bu-

dynku Miejskiego Przedszkola nr 29 
w Częstochowie, ul. Osada Młyńska 
1 wraz z  rozbiórką istniejącego 
przedszkola i  zagospodarowaniem 
terenu” obejmuje rozbiórkę bu-
dynku, budowę nowego dwukondy-
gnacyjnego budynku, który będzie 
się składał z  5 oddziałów dla 125 
dzieci, z zapleczem kuchennym oraz 
sportowym. W  ramach inwestycji 
uporządkowany zostanie także 
teren, wybudowane drogi, dojścia 
i  dojazdy oraz stanowiska posto-
jowe. Postanie też nowy plac zabaw, 
a  zieleń będzie uporządkowana. 
Szacowana wartość inwestycji to 
9.250.000 zł, a  wnioskowane dofi-
nansowanie to 5 000 000 zł.

Miasto po raz kolejny organi-
zuje konkursy na „Najładniej 
ukwiecony balkon” oraz „Naj-
ładniejszą działkę ROD”. Termin 
zgłoszeń upływa w pierwszym 
przypadku 22 sierpnia, 
a w drugim 20 sierpnia.

 ONajładniej ukwiecony  
balkon

Konkurs na „Najładniej ukwie-
cony balkon” ma na celu nagro-
dzenie najciekawszych rozwiązań 
w zakresie aranżacji balkonów/loggi 
z  wykorzystaniem zieleni, kwiatów 
i  innych naturalnych elementów 
dekoracyjnych. Adresowany jest 
do właścicielek i  właścicieli ozdo-
bionych wyłącznie żywą zielenią 
balkonów/loggi w budynkach wie-
lorodzinnych na terenie miasta.

Aby wziąć udział, należy wypełnić 
kartę zgłoszeniową i wraz z 2-3 fo-
tografiami balkonu (wykonanymi 
z zewnątrz, w formacie 10×15 lub 
w  wersji elektronicznej) złożyć ją 
osobiście w  Biurze Obsługi Inte-
resanta w budynku Urzędu Miasta 

przy ul. Waszyngtona 5. Można 
też przesłać ją pocztą na adres: 
Urząd Miasta Częstochowy, Wy-
dział Kultury, Promocji i  Sportu, 
aleja Najświętszej Maryi Panny 
45a, 42-217 Częstochowa (z  do-
piskiem „KONKURS–BALKON”)  
lub mejlem na adres:
 kps@czestochowa.um.gov.pl

Kartę zgłoszeniową można po-
brać ze strony www.czestochowa.
pl (zakładka: Estetyka Miasta 
lub baner informacyjny), a  także 
sprzed Odwachu koło Ratusza 
(czyli sprzed siedziby Wydziału 
Kultury, Promocji i  Sportu UM 
w  godzinach jego pracy – od po-
niedziałku do piątku, w  godz. 
7.30-15.30) oraz w Biurze Obsługi 
Interesanta w  budynku Urzędu 
Miasta przy ul. Waszyngtona 5.

Zwycięzcy otrzymają nagrody 
pieniężne: 700 zł (brutto) za 
I  miejsce, 500 zł (brutto) za II 
miejsce i  400 zł (brutto) za III. 
Zgłoszenia są przyjmowane do 
22 sierpnia. W  kolejnym etapie 
– od 23 do 26 sierpnia – oceni je 
komisja konkursowa. Ogłoszenie 
wyników konkursu i wręczenie na-

gród odbędzie się podczas 29. Dni 
Częstochowy.

 ONajładniejsza działka
Celem konkursu na najładniejszą 

działkę jest uwrażliwienie często-
chowianek i częstochowian na kwe-
stie związane z  estetyką terenów 
rekreacyjnych, stanem środowiska 
naturalnego oraz promocja postaw 
proekologicznych i  aktywnego wy-
poczynku w plenerze.

Wypełnione przez właściciela 
/właścicielkę działki „Karty zgło-
szenia” wraz z  2-3 fotografiami 
w  formacie 10x15 cm należy 
składać w  siedzibach macierzy-
stych zarządów ROD. Następnie 
zostaną one przekazane przez pre-
zesów do siedziby Zarządu Okręgu 
Polskiego Związku Działkowców 
przy ul. Bór 201. Termin zgłoszeń 
mija 20 sierpnia.

Dla zwycięzców konkursu przewi-
dziano nagrody pieniężne: 1000 zł 
(brutto) za I miejsce, 800 zł (brutto) 
za II miejsce i 600 zł (brutto) za III. 
Ogłoszenie wyników i  wręczenie 
nagród odbędzie się podczas 29. 
Dni Częstochowy.
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Od 1 sierpnia

Bezpłatna komunikacja  
dla mieszkańców gminy Olsztyn

Prace drogowe

Betonowa jezdnia A1 
coraz dłuższa

Mieszkańcy gminy Olsztyn od  
1 sierpnia będą mogli korzy-
stać z darmowej komunikacji. 
Kursy będą realizowane  
fabrycznie nowymi, nisko-
podłogowymi mercedesami 
z  klimatyzacją. Powstanie 
również szybka linia MPK 
Olsztyn – Częstochowa (cen-
trum).

Prace nad nowym schematem 
komunikacji w  gminie Olsztyn 
trwały od kilku lat. Wszystko 
zaczęło się po tym, jak  z  tras za-
częły znikać autobusy prywatnych 
przewoźników oraz PKS-u. Aby 
zapobiec wykluczeniu komunika-
cyjnemu, gmina postanowiła objąć 
komunikacją publiczną swój teren 
jednym, wspólnym i  komplek-
sowym systemem komunikacji 
publicznej. W  efekcie wszystkie 
miejscowości gminy będą skomu-
nikowane z  Olsztynem gminnymi 
bezpłatnymi busami, skąd pasa-
żerowie, bez oczekiwania, bezpo-
średnio dojadą do Częstochowy 
autobusem miejskim MPK linią 
nr 58 (przesiadki z  Kusiąt i  Skraj-
nicy także w  Odrzykoniu). Pod-
kreślić należy, że autobus MPK 
dowiezie do centrum miasta, na 
ul. Piłsudskiego, jadąc najkrótszą 
i  najszybszą drogą – prosto trasą 
DK46. Autobusy mają kursować 
regularnie, w  stałych odstę-

pach czasowych, w  dni powsze-
dnie w  godzinach szczytu co 30 
minut (w  lipcu i  sierpniu, gdy nie 
ma dojazdów do szkół średnich 
w  Częstochowie, co 45 minut), 
w pozostałych porach co 60 minut.

Bardzo ważne były też uzgod-
nienia z  władzami miasta Często-
chowy. W  ich rezultacie autobusy 
MPK będą kursowały na trasie 
Olsztyn – Częstochowa (ul. Pił-
sudskiego) z  dobrą – zsynchroni-
zowaną z  przesiadkami z  busów 
częstotliwością.

 OZmiany w MPK
W  związku ze zmianami wpro-

wadzonymi przez gminę Olsztyn, 
linie MPK nr 57, 59 i  67 zostaną 
zlikwidowane. Linia nr 58 rów-
nież zostanie zlikwidowana, ale 
tylko w  dotychczasowej postaci. 
W  jej miejsce uruchomiona zo-
stanie nowa relacja: DWORZEC 
GŁÓWNY PKP – Al. Wolności – 
Al. Niepodległości – Al. Wojska 
Polskiego – Bugajska – Kręciwilk 
– Odrzykoń – OLSZTYN RYNEK.

Na terenie gminy Olsztyn, 
a  w  szczególności na rynku, auto-
busy linii nr 58 będą skomuniko-
wane z busami linii 581, 582, 583, 
584 oraz 585, stanowiącymi we-
wnętrzną, bezpłatną komunikację 
w gminie Olsztyn.

W  ramach linii nr 58 będą rów-
nież wykonywane kursy skrócone 

do Kręciwilka, aby wzmocnić 
komunikację dla mieszkańców 
okolic ulicy Bugajskiej, natomiast 
w  gminie Olsztyn wybrane kursy 
będą obsługiwać dodatkowo Os. 
Pod Wilczą Górą, a kurs wieczorny 
– Kusięta.

Ze względu na przebudowę alei 
Wojska Polskiego, na odcinku 
trasy od Estakady/C.H. Jagielloń-
czycy do przystanku BUGAJSKA, 
nie będą obowiązywały przystanki 
pośrednie.

Na linii nr 58 na odcinku DWO-
RZEC GŁÓWNY PKP – KRĘCI-
WILK będą obowiązywały bilety 
miejskie, w gminie Olsztyn – pod-
miejskie.

 ONowy układ linii
58 Częstochowa (Piłsudskiego  

– Estakada – Bugaj) – Odrzykoń 
– Olsztyn

581 Odrzykoń – Skrajnica  
– Olsztyn

582 Odrzykoń – Wilcza Góra  
– Kusięta – Olsztyn

583 Olsztyn – Turów – Bukowno
584 Olsztyn – Przymiłowice  

– Kotysów – Zrębice – Krasawa
585 Olsztyn – Biskupice (Bisku-

pice/Zrębska i Biskupice Nowe).
Uwaga! Komunikacja gminna 
oczekuje na spóźniony (np. z  po-
wodu zamkniętego przejazdu na 
Bugaju) autobus z Częstochowy.

Drogowcy udostępnili kie-
rowcom kolejne dwa kilometry 
betonowej jezdni (na wyso-
kości Kamieńska) w  ciągu 
budowanej autostrady A1 
między Piotrkowem Trybunal-
skim i  Kamieńskiem. To już 
drugi odcinek przekazany do 
ruchu w  lipcu. Tym samym 
łączna długość betonowej 
jezdni, z  której można już ko-
rzystać, pokonując trasę 
Piotrków Trybunalski - Ka-
mieńsk, wzrosła do niemal  
18 kilometrów. Długość całego 
odcinka wynosi 25 km.

Wprowadzanie zmian w  organi-
zacji ruchu rozpoczęło się o  godz. 
10. Otwarta została wschodnia 
część węzła Kamieńsk, a  dzięki 
tymczasowemu połączeniu jezdni 
lewej A1 z  drogą wojewódzką nr 
484 od strony zachodniej, zostało 
zlikwidowane tymczasowe rondo.

 OWkrótce zniknie ostatni 
fragment „gierkówki”

Cała betonowa jezdnia 
wschodnia, jak deklaruje wyko-
nawca, ma być gotowa do końca 
wakacji. Oznacza to, że do przeka-
zania pozostało tylko siedem kilo-
metrów nowej betonowej jezdni 
między Wolą Krzysztoporską 
i Parzniewicami. Tym samym stara 
jezdnia tzw. „gierkówki” przejdzie 
bezpowrotnie do historii, a  kie-

rowcy na całym, 81-kilometrowym 
odcinku budowanej A1 od Tuszyna 
do początku obwodnicy Często-
chowy będą mieli do dyspozycji 
nową betonową nawierzchnię.

 OZmiany w organizacji ruchu
Przypomnieć jednak trzeba, że do 

jesieni na odcinku Piotrków Trybu-
nalski - Kamieńsk będzie obowią-
zywał układ ruchu 1+1, czyli jeden 
pas ruchu w  kierunku Łodzi oraz 
jeden w  kierunku Katowic. Na po-
czątku października wprowadzony 
zostanie układ 2+2 - po dwa pasy 
ruchu w obu kierunkach.

 OBetonowe jezdnie rosną  
w oczach

Obecnie na wszystkich pozo-
stałych odcinkach budowanej na 
terenie województwa łódzkiego 
autostrady A1, czyli Tuszyn - 
Piotrków Trybunalski, Kamieńsk 
- Radomsko i  Radomsko - granica 
woj. łódzkiego i  śląskiego, a  także 
na odcinku w  woj. śląskim, kie-
rowcy korzystają już z  betonowej 
jezdni. Łączna jej długość na obecną 
chwilę to blisko 58 kilometrów.

Na odcinku od Radomska do 
granicy województw łódzkiego 
i  śląskiego ułożono już całą na-
wierzchnię betonową na drugiej 
jezdni. Trwają prace przy ukła-
daniu betonu na kolejnym odcinku, 
od granicy województw do po-
czątku obwodnicy Częstochowy.

Częstochowa

Wybuch samochodu 
dostawczego. 
Jest śledztwo
Prokuratura Okręgowa w  Czę-
stochowie wszczęła śledztwo 
w  sprawie wybuchu butli 
z  gazem, do którego doszło 
przy ul. Wrocławskiej w  dziel-
nicy Grabówka w Częstochowie. 
Dwie osoby zginęły, a  kilka-
dziesiąt musiało zostać 
ewakuowanych.

Przypomnijmy, do tego tra-
gicznego zdarzenia doszło 26 
lipca. Wstępne ustalenia wska-
zują, że citroënem podróżowało 
dwóch mężczyzn, prawdopo-
dobnie pracowników jednej z czę-
stochowskich firm. Citroënem 
przewozili butle z  gazem (ze 
wstępnych ustaleń funkcjona-
riuszy straży pożarnej wynika, 
że mógł to być tlen i  acetylen). 
Gdy pojazd zatrzymał się przed 
jednym ze sklepów na ulicy Wro-
cławskiej doszło do eksplozji. 
Zarówno mężczyzna siedzący za 
kierownicą, jak i  pasażer zginęli 
na miejscu. Samochód dostawczy 
został rozerwany na strzępy i  na-
tychmiast stanął w  płomieniach. 
Przez kilkadziesiąt godzin strażacy 

chłodzili to, co z  niego zostało.  
W  pojeździe znajdowało się bo-
wiem kilka innych butli, które 
w  każdej chwili mogły również 
wybuchnąć. Konieczna okazała 
się ewakuacja osób mieszka-
jących w  promieniu około 200 
metrów od miejsca wybuchu. 
W  sumie było to blisko 70 osób.  
Akcja schładzania pojemników za-
kończyła się dopiero we wtorek,  
27 lipca, po południu.

Dopiero po zakończeniu działań 
prowadzonych na miejscu przez 
straż pożarną, dochodzeniowcy 
wraz z technikami kryminalistyki 
pod nadzorem prokuratora mogli 
rozpocząć oględziny miejsca zda-
rzenia.

Prokuratura Okręgowa w Często-
chowie wszczęła już śledztwo w tej 
sprawie. - Będzie ono prowadzone 
w  sprawie nieumyślnego sprowa-
dzenia zdarzenia w postaci pożaru 
i  wybuchu zagrażającego życiu 
i  zdrowiu wielu osób lub mieniu 
o  wielkich rozmiarach, którego 
następstwem była śmierć dwóch 
osób - informuje Krzysztof Budzik 
z  zespołu prasowego Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie.

Dzień Otwarty 25 września

Skonsultuj się z inżynierem 
budownictwa
W Częstochowie będzie można 
uzyskać informacje dotyczące 
m.in. zakupu działki, procedur 
związanych z  budową domu, 
wyboru kierownika budowy, 
materiałów i technologii, jakie 
zostaną wykorzystane. 
Wszystko w  ramach Dnia 
Otwartego Inżyniera Budow-
nictwa, który odbędzie się 25 
września.

Jego organizatorem jest Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa.  
W każdym z punktów konsultacyj-
nych – w  Częstochowie będzie się 
znajdował w  budynku NOT przy 
ul. Kopernika 16/18 (sala 15) - eks-
perci PIIB będą pracować w wielo-
branżowych zespołach.

Głównym celem akcji jest pomoc 
indywidualnym inwestorom – wła-
ścicielom domów jednorodzinnych, 
przedstawicielom wspólnot miesz-
kaniowych. Na spotkania może się 
zgłosić każdy, również właściciele 
budynków, które wymagają moder-
nizacji, przebudowy lub general-
nego remontu, bądź ich zarządcy.

- Wierzę, że inicjatywa, która 
obejmie całą Polskę, przyciągnie 
szerokie grono interesariuszy. 

Tych, którzy dopiero budują swój 
dom lub zajmują się własnymi za-
sobami mieszkaniowymi. Przygo-
towaliśmy to wydarzenie z  troski 
o  inwestorów, zwłaszcza tych 
indywidualnych. Kiedy mówi się 
nieustannie o  ułatwieniach pro-
ceduralnych i próbuje zastępować 
rzetelną dokumentację projek-
tową marketingową wizualizacją 
obiektu, tym ważniejsza jest 
troska o  bezpieczeństwo i  koszty 
eksploatacji budynków. Wiele tzw. 
ułatwień to tylko przyzwolenie 
na odroczoną płatność. Życie bu-
dynku zaczyna się od pomysłu na 
niego, ale kończy po dziesiątkach 
lat. Dlatego, aby usatysfakcjo-
nować pokolenia, o  techniczne 

szczegóły należy zadbać już teraz 
– zaznacza prof. dr hab. inż. Zbi-
gniew Kledyński, prezes Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

Chęć udziału w  akcji zgłosiły 
wszystkie okręgowe izby inży-
nierów budownictwa. W  woje-
wództwie śląskim uruchomionych 
zostanie 5 punktów konsultacyj-
nych, w tym jeden w Częstochowie 
- w budynku Naczelnej Organizacji 
Technicznej przy ul. Kopernika 
16/18 (sala nr 15). 25 września bę-
dzie czynny od 9 do 16.

Jeśli ze względu na obostrzenia 
związane z  pandemią nie będą 
możliwe spotkania w  punktach 
konsultacyjnych, zorganizowane 
zostaną porady online.

zdj. freepik
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Nowa, większa wiata na stacji Czę-
stochowa Stradom ma podnieść 
komfort oczekiwania na pociąg. 
Przed deszczem i słońcem znajdą 
schronienie pasażerowie podróżu-
jący do Warszawy, Wrocławia, 
Szczecina, Kołobrzegu, Lublina czy 
Krakowa. Wartość prac realizowa-
nych przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. to 500 tys. zł netto.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po-
prawią komfort pasażerów wybierają-
cych się w podróż pociągiem ze stacji 
Częstochowa Stradom. Na peronie nr 
2 prowadzone są prace przy montażu 
nowej wiaty. Będzie ona dłuższa o 50 
metrów oraz wyposażona w  dwie 
otwarte i  przeszklone poczekalnie. 
Podróżowanie ułatwią nowe oznako-
wanie, gabloty informacyjne oraz po-
ręcze do odpoczynku na stojąco.

Ze stacji Częstochowa Stradom 

wyruszymy w  drogę do Świnoujścia, 
Szczecina, Kołobrzegu, Olsztyna, 
Warszawy, Lublina, Krakowa czy 
Szklarskiej Poręby. Przez Często-
chowę Stradom kursują też pociągi re-
gionalne z Częstochowy do Lublińca.

Wartość zadania PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. to 500 tys. zł netto ze 
środków budżetowych. Prace zapla-
nowano do końca września 2021 roku.

Wygodne perony i przejście 
nad torami

Przy tej okazji przypominamy, że 
pasażerowie mogą bezpiecznie dojść 
zadaszonym przejściem podziemnym 
z  odnowionego budynku dworca do 
peronu nr 2. Obiekt został wybudo-
wany w  2016 roku na Światowe Dni 
Młodzieży. Pochylnia zapewnia lepszy 
dostęp do kolei osobom o ograniczonej 
możliwości poruszania się. Przejście 
wyposażone jest w  monitoring oraz 
dodatkowe wyświetlacze informacji 
o  kursujących pociągach. Koszt prac 
na stacji wyniósł ok. 6,4 mln zł. 

Zgodnie z  zapowiedziami dro-
gowców, od poniedziałku (2 
sierpnia) w rejonie alei Wojska 
Polskiego zacznie obowią-
zywać tymczasowa organizacja 
ruchu. Zwracajmy więc uwagę 
na znaki i  zachowajmy szcze-
gólną ostrożność. Zakończenie 
prac zaplanowano na drugą 
połowę 2023 roku.

Do poniedziałku finalizowane 
będzie wygradzanie terenu, in-
stalacja oznakowania w  pionie 
i  poziomie oraz wytyczanie prze-
wiązek. - Prosimy o   stosowanie 
się do oznakowania wskazującego 
na modyfikacje, korzystanie z  ob-
jazdów i  zachowanie szczególnej 
ostrożności. Tych, którzy mogą, 
zachęcamy do omijania utrudnień 

z  wykorzystaniem autostradowej 
obwodnicy Częstochowy (A1)  
– zaznacza Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MZD.

Przebudowa  alei Wojska Pol-
skiego jest największą we współ-
czesnej historii miasta inwestycją 
drogową. Jej zasadniczy koszt 
opiewa na 179 mln zł. Zakończenie 
prac planowane jest na drugą po-
łowę 2023 roku.
Założenia tymczasowej organi-
zacji ruchu w  pierwszym etapie 
przebudowy alei Wojska Pol-
skiego są następujące:

– Od węzła „al. Jana Pawła II – 
al. Wojska Polskiego” do skrzy-
żowania al. Wojska Polskiego 
– Krakowska – Rejtana prace w al. 
Wojska Polskiego będą odbywać 
się na jezdni „kierunek Katowice” 

wyłączonej z ruchu.
Ruch w  obu kierunkach w  ciągu 
al. WP będzie na tym odcinku 
odbywał się na jezdni „kierunek 
Warszawa”. Ponadto: możliwy po-
zostanie wjazd z  al. WP w  ul. Le-
gionów i  wyjazd z  Legionów w  al. 
WP – prawo skręty. Niemożliwy 
będzie wjazd z  ul. Legionów w  al. 
WP i  z  al. WP w  Legionów na le-
woskrętach. Możliwy pozostanie 
zjazd z  al. WP w  ul. Krakowską – 
prawo skręt, niemożliwy będzie 
wyjazd z ul. Krakowskiej w al. WP 
– prawoskręt, niemożliwy będzie 
zjazd z  al. WP w  ul. Krakowską – 
lewoskręt. Zamknięty zostanie 
wyjazd i  wjazd w  ul. Rejtana oraz 
przejazd przez skrzyżowanie na 
relacji Rejtana – Krakowska w obu 
kierunkach.

– Od skrzyżowania al. Wojska 
Polskiego z  ulicami Krakowską 
i  Rejtana do skrzyżowania al. WP 
z al. Pokoju i ul. Jagiellońską prace 
w  al. Wojska Polskiego będą od-
bywać się na jezdni „kierunek 
Warszawa”  wyłączonej z  ruchu. 
Ruch w  obu kierunkach w  ciągu 
al. Wojska Polskiego będzie na 
tym odcinku odbywał się na jezdni 
„kierunek Katowice”. Ponadto: 
możliwy pozostanie zjazd i wyjazd 
na łączeniach al. WP z  ulicami: 
Bór, Równoległą i  Powstańców 
Śląskich – prawoskrętny, możliwy 
będzie przejazd pod wiaduktem na 
relacji Bardowskiego – Bór , nie-
możliwy będzie wyjazd w  al. WP 
z łącznicy z ul. Bór.
– Zamknięta dla ruchu górą 

w ciągu al. WP zostanie estakada. 
Ruch na skrzyżowaniu al. WP, al. 
Pokoju i  ul. Jagiellońskiej będzie 
odbywał się dołem.

– Od skrzyżowania al. WP z  al. 
Pokoju i  ul. Jagiellońską do skrzy-
żowania al. WP z  ul. Rakowską 
prace w al. Wojska Polskiego będą 
odbywać się na jezdni „kierunek 
Katowice” wyłączonej z  ruchu. 
Ruch w  obu kierunkach w  ciągu 
al. WP będzie na tym odcinku 
odbywał się na jezdni „kierunek 
Warszawa”. Ponadto: niemożliwe 
będą wjazd i  wyjazd na łączeniu 
al. WP z ulicą Bohaterów Katynia, 
niemożliwy będzie zjazd z  al. WP 
w ul. Rakowską z jezdni „kierunek 
Katowice”, a  możliwy pozostanie 
zjazd i  wyjazd na łączeniu al. WP 
„kierunek Warszawa” z  ul. Lima-
nowskiego. Aktywne pozostanie 

połączenie al. Wojska Polskiego 
z  ul. Brzozową ułatwiające ob-
sługę Centrum Handlowego „Ja-
giellończycy”.

– Możliwe będzie przejście przez 
wszystkie kładki dla pieszych nad 
al. WP,  niemożliwe będzie przej-
ście pod al. WP na wysokości  
ul. Wesołej.

– Przebudowa al. Wojska Pol-
skiego będzie największą i  naj-
bardziej kosztowną inwestycją 
drogową we współczesnej historii 
miasta – podkreśla Maciej Hasik. 
Koszt zakresu z  umowy to ponad 
179 mln zł. Inwestycja realizo-
wana jest z  dofinansowaniem ze 
środków UE. Zakończenie prac 
planowane jest na drugą połowę 
2023 roku.

 ■ zdj. MZD w Częstochowie

aktualności
Od 2 sierpnia

Uwaga! Nowa organizacja ruchu

PKP

Wygodna wiata na stacji  
Częstochowa Stradom

Referat Komunikacji

Łatwiej o spotkanie  
z urzędnikiem
Jak zapewnia częstochowski magistrat teraz łatwiej 
umówić się na wizytę w Referacie Komunikacji w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 
Częstochowy. Przypominamy też, że zmienił się termin 
zgłoszenia kupna i sprzedaży pojazdu.

Aby zapisać się na wizytę celem załatwienia sprawy, in-
teresantki i  interesanci proszeni są o kontakt telefoniczny  
z  Referatem Komunikacji pod wskazane nr telefonu:  
34 37 07 722 lub 34 37 07 724. Tam usłyszą informacje  
o miejscu w kolejce oczekiwania. Po uzyskaniu połączenia, 
pracownik wydziału wyznaczy termin wizyty w  referacie  
- konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie Referat Komunikacji informuje, że zgłoszenia 
zbycia lub nabycia pojazdu można składać:
- osobiście w kancelarii urzędu, w budynku przy  

ul. Waszyngtona 5
- pocztą na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Waszyngtona 5 

lub za pomocą platformy EPUAP
Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. obowiązuje termin 60 

dni na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowa-
nego w  kraju oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego 
z terytorium Unii Europejskiej. Termin ten został wydłużony 
w związku z pandemią COVID-19.

Numery telefonu do referatu Komunikacji  
w sprawie praw jazdy:
•    Umawianie wizyt w sprawie odbioru prawa jazdy:  
34 3707 725
•    Umawianie wizyt w sprawie zatrzymanych praw jazdy: 
34 3707 721

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

fot. Mirosław Siemieniec

fot. Mirosław Siemieniec
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Badania

Skorzystaj z darmowej 
mammografii

Program profilaktyczny

Zdrowie na dużym PLUSIE w Kłobucku

Seniorze! 

Zapisz się na bezpłatną rehabilitację

W razie kolejnej fali

Przepisy będą uwzględniać szczepienie  
i przechorowanie

Panie w wieku 50-69 lat będą 
mogły skorzystać z bezpłat-
nych badań mammograficz-
nych, które realizowane będą 
w Częstochowie 12, 13 i 16 
sierpnia. Jeżeli spełniasz kry-
teria wiekowe – przyjdź, zba-
daj się i zyskaj spokój. Może-
cie zachęcić bliskie osoby w 
podobnym wieku, aby również 
skorzystali z tej szansy.

W trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo, badania będą wykony-
wane z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności w zakresie 
zarówno wyposażenia techników 
w niezbędne środki ochrony oso-
bistej, jak i procedur dezynfekcji 
pracowni i aparatury diagno-
stycznej oraz obsługi pacjenta. 
Zainteresowane osoby, zarówno 
podczas rejestracji, jak i samego 
badania, proszone są o stoso-
wanie maseczek. W mammografii 
mogą wziąć udział ubezpieczone 
panie w wieku 50-69 lat, które nie 
miały wykonanej mammografii 
w ramach Programu Profilaktyki 
Raka Piersi w ciągu ostatnich 24 
miesięcy lub są w grupie ryzyka 
i w roku poprzedzającym otrzy-
mały pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammo-
graficzna LUX MED będzie 
oczekiwała przy markecie 
„Auchan”, ul. Focha 7/15.

12 sierpnia 
od godz. 10.00 do 17.00
13 sierpnia 
od godz. 8.00 do 15.00
16 sierpnia 
od godz. 10.00 do 17.00

Luxmed prosi o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel.  
58 666 24 44 lub na http://
www.mammo.pl/formularz

W celu weryfikacji uprawnień 
do badania przed połączeniem te-
lefonicznym należy przygotować 
dowód osobisty, a do mobilnej 
pracowni należy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammo-
grafii.

Badanie jest realizowane w ra-
mach Programu Profilaktyki Raka 
Piersi w ślad za ogólnopolską 
kampanią promocyjną Minister-
stwa Zdrowia pn. Planuję Długie 
Życie. W mammografii, finanso-
wanej przez NFZ w ramach Pro-
gramu Profilaktyki Raka Piersi, 
można wziąć udział niezależnie od 
miejsca zamieszkania i bez skiero-
wania lekarskiego.

Już w najbliższą sobotę, 31 
lipca, o godz. 10:00 w Kłobucku, 
rusza zdrowotny event, pod-
czas którego będzie można 
między innymi skorzystać z 
bezpłatnych badań profilak-
tycznych, konsultacji 
lekarskich, a także uzyskać in-
formacje dotyczące programu 
„Profilaktyka 40 PLUS”.

Akcja promująca zdrowy styl 
życia, profilaktyczne programy 
zdrowotne, a przede wszystkim 
program „Profilaktyka 40 PLUS”, 
odbędzie się 31 lipca (sobota) w 
godzinach od 10:00 do 16:00, przy 
Szpitalu Rejonowym w Kłobucku 
(Zespół Opieki Zdrowotnej w Kło-
bucku) przy ul. 11 Listopada 5.

W trakcie wydarzenia będzie 
można m.in.:
• skorzystać z pakietu bezpłatnych 

badań (m.in. pomiar ciśnienia tęt-
niczego krwi, pomiar miarowości 
rytmu serca, badanie EKG),

• uzyskać informacje dotyczące 
programu Profilaktyka 40 PLUS,

• wykonać badanie mammogra-
ficzne w mammobusie (dla kobiet 
w wieku od 50 do 69 lat),

• uzyskać informacje na temat 
profilaktyki raka piersi wraz z in-
struktażem samobadania piersi,

• uzyskać informacje na temat 

profilaktyki raka jąder wraz z in-
struktażem samobadania,

• zaszczepić się przeciw COVID-
19,

• skorzystać z konsultacji lekar-
skich – m.in. diabetologa, lekarza 
rodzinnego i geriatry.

Uczestnicy wydarzenia uzyskają 
też wsparcie przy wypełnianiu an-
kiety, na podstawie której można 
otrzymać e-skierowanie na ba-
dania w ramach programu „Profi-
laktyka 40 PLUS”.

Dodatkowo będzie 
możliwość:
• założenia Internetowego Konta 

Pacjenta (IKP),
• potwierdzenia profilu zaufa-

nego,
• wyrobienia Europejskiej Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EKUZ)

• zaszczepienia się przeciw 
COVID-19.

Wśród zaproszonych gości będą 
reprezentanci następujących in-
stytucji:
- Stowarzyszanie Częstochow-
skich Amazonek: profilaktyka 
raka piersi, profilaktyka raka jąder 
i prostaty oraz realizacja projektu 
pilotażowego Federacji Stowa-
rzyszeń Amazonki pod auspicjami 
Agaty Dudy: ”Jestem tu dla Ciebie, 

wspieram Ciebie”
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
pacjentów „EcoSerce” - profi-
laktyka chorób serca w ramach 
kampanii „TeleSERCE - Serce pod 
kontrolą”
- Telemedycyna Polska - w za-
kresie badań EKG, opisu badania, 
wykorzystanie technologicznych 
możliwości kontaktu z pacjentem, 
porady medyczne
- „Reumatyzm ma swoją twarz”- 
Zagadnienia z zakresu chorób 
reumatoidalnych
- Fundacja Diabeciaki- edukacja 
zdrowotna z zakresu cukrzycy i 
otyłości  

Na wydarzenie zaprasza Śląski 
Oddział Wojewódzki NFZ w Ka-
towicach oraz Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Kłobucku.

Trwają zapisy do miejskiego 
programu związanego z bez-
płatną rehabilitacją. Mogą z 
niej skorzystać mieszkanki i 
mieszkańcy powyżej 65. roku 
życia  z niepełnosprawnością w 
zakresie narządu ruchu.

Każdy z zakwalifikowanych pa-
cjentów będzie mógł skorzystać 
z 10-dniowego cyklu zabiegów 
składających się z kinezyterapii 
i zabiegów fizykoterapii. Łącznie 
każdy z beneficjentów programu 
otrzyma 30 zabiegów dostosowa-
nych do konkretnego problemu 
zdrowotnego.

Warunkiem udziału w programie 
jest posiadanie aktualnego orze-
czenia o stopniu niepełnospraw-
ności w zakresie narządu ruchu.

Program rehabilitacji i wspierania 
aktywności ruchowej dla seniorów 
jest realizowany od 2013 roku. W 
tym roku w budżecie miasta zare-
zerwowano na ten cel 100 tys. zł.
Zapisy prowadzą poszczególni 
realizatorzy programu:

• ZAKŁAD REHABILITACJI LECZ-
NICZEJ SP. Z 0.0. Ul. Łódzka 33, 
tel.34 322 39 75, adres:  
zrl@data.pl,   
www.rehabilitacja33.pl - zapisy 
od 30 lipca,

• PRZYCHODNIA RODZINNA 
EURO-MEDICUS Ul. Kopalniana 
4, tel. 34 365 96 25, adres: 
wtyrek@o2.pl,  
www.przychodniaeuro.pl  
– zapisy trwają,

• CENTRUM REHABILITACJI EKO-
VITA SP. Z 0.0 Ul. Klasztorna 23 
tel. 34/365 50 89, adres e-mail: 
info@ekovita.net,  www.ekovita.net  
-  zapisy od 2 sierpnia,

• NZOZ CENTRUM MEDYCZNE 
AMICUS  SP. Z 0.0 Al. Pokoju 44, 
tel. 34 372 56 01, adres: 
biuro@cm-amicus.pl,  
www.cm-amicus.pl   
- zapisy od 2 sierpnia.

- Możemy liczyć się z tym, że 
przepisy mające na celu zaha-
mowanie pandemii Covid-19, 
które byłyby wprowadzane w 
trakcie ewentualnej IV fali, 
będą uwzględniały to, czy ktoś 
przebył chorobę, jest zaszcze-
piony, bądź ma negatywny 
wynik testu - powiedział peł-
nomocnik rządu ds. szczepień 
Michał Dworczyk.

Szef KPRM w czwartek był go-
ściem w Programie 1 Polskiego 
Radia. Jak zaznaczył na antenie 
„możemy się liczyć z tym, że prze-
pisy mające na celu zahamowanie 

pandemii, które byłyby wprowa-
dzane w trakcie IV fali (...) będą 
uwzględniały fakt tego, czy ktoś 
przebył chorobę, jest zaszcze-
piony bądź ma negatywny wynik 
testu na Covid-19”.

Pytany o możliwe wprowadzenie 
w Polsce rozwiązań na wzór fran-
cuskich, Dworczyk oświadczył, że 
nie można wykluczać żadnych roz-
wiązań. - Bardzo uważnie śledzimy, 
co się dzieje w innych krajach. Na-
tomiast musimy pamiętać, że Polska 
ma swoją specyfikę i proponowane 
rozwiązania muszą być dostoso-
wane do sytuacji w Polsce. Nie ro-
biłbym prostych kalek - podkreślił.

Poinformował, że rząd przygo-
towuje się do długofalowej akcji 
edukacyjnej. „Polska jest krajem, 
w którym dorośli nie są przyzwy-
czajeni do szczepień - widać to po 
wynikach szczepień na grypę (...) 
- dlatego musimy pracować nad 
zmianą pewnych postaw społecz-
nych” - powiedział Dworczyk.

Według danych resortu zdrowia 
ze środy w Polsce od końca grudnia 
ub.r., gdy rozpoczęto szczepienia 
przeciw COVID-19, wykonano 
ponad 33,9 mln szczepień. Liczba 
w pełni zaszczepionych osób prze-
kroczyła 17,1 mln.

Profilaktyka 40 PLUS
Program „Profilaktyka 40 PLUS” wystartował 1 lipca. Główny jego cel to 
profilaktyczna diagnostyka w zakresie najczęściej występujących problemów 
zdrowotnych. Każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp 
do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Badania można wykonać w 
punkcie, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS”. Jednocześnie upraw-
nieni mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pa-
kietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
Aby skorzystać z badań należy:
• zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie 

pacjent.gov.pl,
• wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS, a po jej uzupełnieniu wygene-

rować e-skierowanie na pakiet badań,
• wziąć ze sobą dowód osobisty i zgłosić się na badania w placówce, 

która realizuje program.
Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), może uzyskać 
e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki 
Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.



PIĄTEK-NIEDZIELA 30 LIPCA - 1 SIERPNIA 2021  7.

Lekarze rodzinni dostaną premię 
za zwiększenie tempa szczepień 
i  liczby zaszczepionych pacjentów 
w  swojej populacji. Kilka dni temu 
weszło w  życie zarządzenie Pre-
zesa NFZ, z którego wynika, że po-
radnie mogą otrzymać dwa rodzaje 
gratyfikacji finansowej: premię 
cząstkową i premię całościową.

– Dla wielu pacjentów lekarz 
rodzinny jest autorytetem w  kwe-

stiach medycznych. Pacjenci mu 
ufają, dlatego wsparcie ze strony le-
karzy POZ jest szczególnie istotne, 
aby jak najszybciej osiągnąć odpor-
ność zbiorową. Edukacja oparta na 
faktach, zachęcanie do szczepień 
w  rozmowie telefonicznej i  samo 
szczepienie to arsenał przeciwko 
COVID-19, którym dysponują le-
karze POZ – zaznacza Filip Nowak, 
p.o. prezes NFZ.

Premia cząstkowa
Lekarze POZ otrzymają premię 

cząstkową za procentowy wzrost 
udziału zaszczepionych pacjentów 
w swojej populacji (według danych 
na 1 lipca), w dwóch grupach wie-
kowych:

• 12-55 lat
• powyżej 55 lat.

Wysokość premii różni się od 
okresu, w którym poradnia szcze-
piła oraz od wieku pacjentów. Za 
szczepienie osób po 55. roku życia 
stawka jest wyższa. Podobnie, 
jak za szczepienie od połowy 
lipca, w  sierpniu i  wrześniu br. 

Chodzi o zapewnienie szczególnej 
ochrony dla starszych pacjentów 
i jak najszybsze tempo szczepień.

Stawki wahają się od 15 do 30 
groszy. Nalicza się je za każdy 1% 
zwiększonej liczby zaszczepio-
nych pacjentów z  listy lekarza 
POZ i mnoży przez liczbę wszyst-
kich pacjentów (powyżej 12. roku 
życia) z  listy. Premie cząstkowe 
będą wypłacane w  dwóch tran-
szach:

• po 30 września
• i po 31 grudnia.

Premia roczna
Oprócz premii cząstkowych 

poradnia POZ może otrzymać 
premię całościową (roczną). Ta 
przysługuje za osiągnięcie jednego 
z  5 progów zaszczepienia swoich 
pacjentów. Progi zaczynają się od 
60%. Ostatni to ponad 80%.

Do każdego progu przypisana 
jest inna stawka, od 1,70 zł (dla 
progu 60%) do maksymalnie 5 
zł (dla progu przekraczającego 
80%). Wysokość premii oblicza 
się mnożąc stawkę przypisaną do 

danego progu przez liczbę wszyst-
kich pacjentów (powyżej 12 lat), 
zapisanych do lekarza POZ (we-
dług danych na 1 lipca). Premia 
całościowa jest jednorazowa i  zo-
stanie wypłacona do 15 stycznia 
2022 roku.

Dyrektor Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 
poinformuje o premii

Dyrektorzy oddziałów NFZ, 
na podstawie danych z  Centrum 
e-Zdrowia, dowiedzą się, które po-
radnie POZ zwiększyły liczbę osób 
zaszczepionych w swojej populacji 
i  kwalifikują się do otrzymania 
premii. W  kolejnym kroku dy-
rektor OW poinformuje poradnie 
POZ o  przyznaniu premii i  jej wy-
sokości. Następnie poradnia prze-
każe do Narodowego Funduszu 
Zdrowia rachunek (fakturę), na 
podstawie którego NFZ wypłaci 
premię.

Premie dla POZ są finansowane 
z  Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19.

Rada Ministrów przyjęła projekt 
ustawy powołujący Fundusz Kom-
pensacyjny Szczepień Ochron-
nych. Świadczenia kompensacyjne 
będą przyznawane na podstawie 
decyzji Rzecznika Praw Pacjenta.

Przypadki kwalifikujące 
do świadczenia 
kompensacyjnego

Świadczenie kompensacyjne bę-
dzie przysługiwało:
• w  przypadku wystąpienia 

działań niepożądanych wymie-
nionych w  Charakterystyce 
Produktu Leczniczego podanej 
szczepionki lub szczepionek, 
które spowodowały hospita-
lizację przez okres nie krótszy 
niż 14 dni;

• w  przypadku wystąpienia 
wstrząsu anafilaktycznego 
powodującego konieczność 
obserwacji na szpitalnym od-
dziale ratunkowym albo izbie 
przyjęć lub hospitalizacji przez 
okres do 14 dni.

Wysokość świadczenia 
kompensacyjnego

Świadczenie będzie miało cha-
rakter zryczałtowanej kwoty, 
a  jej wysokość będzie przede 
wszystkim zależała od długości 
okresu hospitalizacji. Przykła-
dowo, w przypadku obserwacji na 
szpitalnym oddziale ratunkowym 
lub izbie przyjęć w  związku z  wy-
stąpieniem wstrząsu anafilak-
tycznego – 3 tys. zł. W przypadku 
hospitalizacji w  związku z  wy-
stąpieniem wstrząsu anafilak-
tycznego trwającej krócej niż 14 
dni – będzie to kwota 10 tys. zł, 
a w przypadku hospitalizacji trwa-
jącej od 14 dni do 30 dni – od 10 
tys. zł do 20 tys. zł.

Elementem świadczenia mogą 
być także koszty dalszego leczenia 
lub rehabilitacji po zakończeniu 
przez pacjenta hospitalizacji do 
wysokości 10 tys. zł. Limit świad-
czenia kompensacyjnego wyniesie 
100 tys. zł.

Decyzję o przyznaniu 
świadczenia wyda 
Rzecznik Praw Pacjenta

Świadczenia kompensacyjne 
będą uzyskiwane na drodze de-
cyzji administracyjnej wydanej 
przez Rzecznika Praw Pacjenta. 
Termin na rozpatrzenie wniosku 
to maksymalnie 60 dni.

Złożenie wniosku o  przyznanie 
świadczenia kompensacyjnego 
będzie odpłatne - 200 zł uiszczane 
na rachunek bankowy Funduszu. 
Opłata będzie zwracana w  przy-
padku przyznania świadczenia 
kompensacyjnego.

Głównym źródłem finanso-
wania Funduszu Kompensacyj-
nego Szczepień Ochronnych 
będą wpłaty dokonywane przez 
firmy farmaceutyczne, które za-
warły z  państwem umowę na 
dostawę szczepionek do przepro-
wadzania obowiązkowych szcze-
pień ochronnych realizowanych 
w  ramach Programu Szczepień 

Ochronnych. Wysokość wpłat 
będzie uzależniona od wysokości 
zawieranych kontraktów i  będzie 
stanowić 1,5% wartości umowy 
brutto. Wpłaty wnoszone będą po 
raz pierwszy w 2022 r.

Specjalne rozwiązania dla 
kobiet w ciąży i w połogu

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że przyjęty przez rząd projekt 
wprowadza dodatkowe świad-
czenia – bezpłatne zaopatrzenie 
w  wyroby medyczne dla kobiet 
w  ciąży oraz bezpłatne zaopa-
trzenie w  leki i  wyroby medyczne 
dla kobiet w  okresie połogu. Roz-
wiązanie to będzie stosowane od  
1 stycznia 2022 r.

Przewiduje też rezygnację z  pa-
pierowych zleceń na wyroby me-

dyczne i  ich naprawę na rzecz 
postaci elektronicznej oraz wpro-
wadza nowe terminy realizacji 
tych funkcjonalności.

Zgodnie z  projektem szcze-
pienia przeciw Covid-19 mogą 
wykonywać również studenci 
kształcący się na 5. albo na 6. roku 
studiów na kierunku lekarskim, 5. 
roku studiów na kierunku lekar-
sko-dentystycznym oraz studenci 
kształcący się na 3. roku studiów 
I  stopnia na kierunku pielęgniar-
stwo w  okresie odbywania tych 
studiów i  przez okres 6 miesięcy 
po ich zakończeniu.

Nowe rozwiązania mają wejść 
w  życie z  dniem następującym 
po dniu ogłoszenia w  Dzienniku 
Ustaw, z  wyjątkiem niektórych 
przepisów, które zaczną obwią-
zywać w innych terminach.

zdrowie
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Rząd przyjął projekt

Do 100 tys. zł za niepożądane 
odczyny poszczepienne

Przeciwko COVID-19

Premia dla POZ za szczepienie

Pacjenci, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki, będą mogli uzyskać 
odszkodowanie. Zapewni to utworzony przez rząd Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych.

Za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, lekarz otrzyma premię finansową. Tego rodzaju wsparcie ma pomóc w osiągnięciu od-
porności zbiorowej przeciwko COVID-19.
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Sprawdziliśmy

Częstochowianie kupują coraz mniej 
owoców i warzyw?
Warzywa i owoce są niezbędne 
dla zdrowia, ponieważ dostar-
czają organizmowi witamin, 
błonnika pokarmowego oraz 
niektórych składników mine-
ralnych. Niestety okazuje się, 
że mieszkańcy Częstochowy 
kupują ich coraz mniej. Wybra-
liśmy się na częstochowskie 
stragany, aby porozmawiać z 
handlującymi, jak i z samymi 
mieszkańcami. Przy okazji 
sprawdziliśmy ceny różnych 
produktów.

Większość sprzedających mówi 
jednogłośnie, że w porównaniu 
z zeszłym rokiem jest gorzej. 
Zainteresowanie sezonowymi 
warzywami i owocami mocno 
spadło. Powód? Przede wszystkim 
znaczny wzrost cen. - Mieszkańcy 
kupują właściwie to, co muszą. Są 
to produkty, które każdego dnia 

wykorzystują w kuchni – przy-
znaje jeden ze sprzedawców. Ma 
racje. Warzywa i owoce można 
wykorzystać na wiele sposobów. 
Ile pomysłów, tyle opcji. Zwłaszcza 
latem, gdy sezonowe produkty 
wręcz wylewają się ze sklepowych 
lad. - Duży wpływ na spadek sprze-
daży ma również pogoda... Gdy są 
upały ludzie rzadziej wychodzą 
z domów i po prostu mniej jedzą. 
Nie bez znaczenia są też nagłe 
ulewy na zmianę z upałem. Mają 
one znaczący wpływ na jakość i 
ilość zbierany produktów - pod-
kreśla właścicielka jednego ze 
straganów.

Pogoda w tym roku rzeczywi-
ście nas nie rozpieszcza. Rolnicy 
odczuwają to bardzo mocno. 
Niestety prognozy nie są opty-
mistyczne. Ekstremalne warunki 
pogodowe niszczą zbiory na całym 
świecie, niosąc ze sobą groźbę 
dalszego wzrostu cen żywności 
w czasie, gdy koszty już oscylują 

wokół najwyższych poziomów od 
dziesięciu lat. - Wydaje mi się, że 
mniejsze zainteresowanie sezono-
wymi warzywami i owocami wy-
nika też niejako ze zmieniającej się 
mody. Młodsze pokolenie nie ma 
czasu na gotowanie. Stawia przede 
wszystkim na gotowe produkty, 
bądź wyjście do knajpy. Zapytajmy 
na przykład młodzież, czy wie z 
czego i w jaki sposób zrobić zupę 
owocową. Na topie są też różnego 
rodzaju cateringi dietetyczne – do-
daje jeden z handlujących.

Jeśli chodzi o ceny, to są one 
nieco wyższe niż w zeszłym roku. 
Chcąc zrobić kompleksowe za-
kupy owocowo-warzywne trzeba 
mieć sporo gotówki w portfelu. 
- Staramy się jednak, aby klienci 
tego nie odczuli. My też mamy 
świadomość tego, że cena musi 
być na tyle konkurencyjna, żeby 
wszystko się sprzedało. Nikt prze-
cież nie kupi starych warzyw, czy 
owoców. Podnoszenie cen też nie 

leży w naszym interesie i to nie jest 
nasze widzimisię. Gdyby był nor-
malny urodzaj, to ceny z pewno-
ścią byłyby niższe. Poza tym koszty 
produkcji są naprawdę duże, po-
mijając sadzonki, konstrukcje czy 
nawodnienia, to podrożało pa-
liwo. Wzrosły też ceny nawozów 
i środków ochrony roślin. Więcej 
płaci się również pracownikom  – 
dodaje.

Ja – mimo że reprezentuję młode 
pokolenie – zachęcam do skorzy-
stania z tego, co oferują lokalni 
sprzedawcy. Świeże produkty, 
wysoka jakość, a i miła rozmowa w 
gratisie na pewno sprawią, że po-
czujemy się lepiej. W codziennym 
pędzie należy nam się przecież 
chwila odpoczynku. Być może sa-
łatka ze świeżych owoców i wa-
rzyw, robiona z ukochanym sprawi, 
że dzień stanie się lepszy?

 ■ Natalia Lewandowska

POMIDORY

3-5 zł/kg

BORÓWKA4-5 zł/250g

WINOGRONO12 zł/kg

SZCZYPIOR2-4 zł

JEŻYNY
6 zł/kg

GREJPFRUT

5-9 zł/kg

BRZOSKWINIE
5-9 zł

FASOLKA6-8 zł/kg
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ŚLIWKA4-6 zł/kg

WIŚNIE
4-6 zł/kg

OGÓRKI
2,5-4 zł/kg

CZOSNEK2 zł/szt.

CZEREŚ
NIE

10-15 zł/kg

BORÓWKA4-5 zł/250g

NEKTARYNKA12 zł/kg

BANANY

4-6 zł/kg

CUKINIA

5 zł/kg

KOPER2 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

Kredyty frankowe – odzyskaj swoje pieniądze

Jak odzyskać pieniądze 
od banku?

Bezpodstawne 
wzbogacenie 
– co warto wiedzieć, 
aby uniknąć problemów?

Kłopoty Polaków związane z 
kredytami frankowymi są po-
wszechnie znane i dyskutowa-
ne, ponieważ dotknęły one 
znaczną część naszych roda-
ków. Wielu kredytobiorców za-
chęcanych korzystną ofertą 
kredytów frankowych przed-
stawianych przez banki decy-
dowało się na ich zaciągnięcie. 
Kredyty takie były niżej opro-
centowane niż kredyty złoto-
we. Przez to niższa była też ra-
ta spłaty takiego kredytu.

Klauzule walutowe

Problemy, które się wiążą się z 
kredytami frankowymi dotyczą 
w szczególności klauzul walu-
towych, to znaczy sposobów 
przeliczania przez bank jego 
zobowiązań względem kredyto-
biorców (czyli kwoty kredytu) i 
przeliczania zobowiązań kredy-
tobiorców (czyli wysokości na-
leżnych bankowi rat kredytu). W 
kredytach frankowych kwota kre-
dytu udzielonego kredytobiorcy 
i kwota rat, które następnie mu-
siał on spłacać były uzależnione 
od kursu franka szwajcarskiego. 
Dlatego w momencie zawierania 
umowy z bankiem kredytobiorca 
tak naprawdę nie wiedział jaką 
kwotę będzie musiał spłacić, bo 
zależała ona od tego jaki będzie 
kurs franka.  

To właśnie na etapie przeliczania 
ze złotego na franka i z franka na 
złotego zobowiązań z umowy kre-
dytu powstało najwięcej wątpli-
wości. Również ta kwestia okazała 
się najbardziej problemowa i nie-
bezpieczna dla kredytobiorców. 
Banki ustalały bowiem wysokości 
rat kredytowych na podstawie 
wyliczanych samodzielnie kursów. 
To znaczy, że bank tworzył we-
wnętrzną tabelę kursów walut, 
odrębną od np. kursów ogłasza-
nych przez NBP. Na podstawie ta-
kiej ustalonej samodzielnie tabeli 

bank przeliczał jaką ratę powi-
nien spłacić kredytobiorca. Takie 
ustalanie dokładnych kwot zobo-
wiązań kredytobiorców jest często 
uznawane za niejednoznaczne dla 
kredytobiorców.  

Niedopuszczalność
 klauzul walutowych

Jak było już wyżej wskazane 
banki ustalały własne tabele 
kursowe, aby obliczyć ile jest im 
winien kredytobiorca. Oczywi-
ście kredytobiorcy mieli znacznie 
słabsza pozycję, ponieważ nie 
mieli oni takiego wpływu na za-
wieraną umowę. Zwykle umowa 
była im przedstawiana w gotowej 
formie – standardowa dla wszyst-
kich kredytobiorców. Nie było 
możliwości negocjowania takiej 
umowy ani jej zmiany. Można się 
było jedynie zgodzić na jej zapisy. 
Brak zgody na któryś z zapisów 
oznaczał, że nie można było pod-
pisać umowy z bankiem.

W umowach kredytowych bank 
ma silną pozycję, ponieważ oblicza 
jakie raty powinien spłacać kredy-
tobiorca. Jednocześnie bank jest 
profesjonalistą i ma dużą wiedzę 
na temat finansów i bankowości. 
Takiej wiedzy nie posiada kredyto-
biorca. Dlatego też postanowienia 
zawarte w umowach kredytowych 
często kształtują prawa i obo-
wiązki kredytobiorców w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami. 
Są też uznawane za rażąco naru-
szające interesy kredytobiorców.

Wyrok w sprawie Dziubak

Szczególnie ważnym momentem, 
na który czekało wielu frankowi-
czów w Polsce, było wydanie wy-
roku w sprawie Państwa Dziubak 
przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Ten wyrok jest 
w znacznej mierze korzystny 
dla kredytobiorców, ponieważ 
Trybunał uznał, że tzw. klau-
zule walutowe określają główny 
przedmiot umowy. W wyniku ich 

wyeliminowania w umowie po-
wstaje luka, a to powoduje istotne 
problemy z utrzymaniem jej w 
mocy. W związku ze znaczącymi 
konsekwencjami wiążącymi się z 
wyeliminowaniem klauzuli, moż-
liwe jest uznanie całej umowy za 
nieważną. W praktyce oznacza 
to, że Trybunał uznał, że możliwe 
jest uznanie całej umowy kredytu 
frankowego za nieważną. Takie 
stanowisko jest korzystne dla kre-
dytobiorców, ponieważ mogą się 
domagać zwrotu pieniędzy, które 
nienależnie zapłacili bankowi.

Sprawy frankowe w sądach

Ustalenie przez Banki dowolnie 
kursów franka szwajcarskiego i 
zawyżanie tego kursu w stosunku 
do kursu rynkowego powodo-
wały konieczność spłacania przez 
kredytobiorców coraz wyższych 
rat. Doprowadziło do tego, że 
kredytobiorcy zaczęli składać do 
sądu pozwy przeciwko bankom. 
Obecnie w większości sądów w 
Polsce toczy się wiele spraw fran-
kowych. Kredytobiorcy kwestio-
nują sposób ustalania wysokości 
rat kredytowych.

Korzystne orzecznictwo 
dla frankowiczów
Co ważne, każdego dnia zapadają 

kolejne, korzystne dla frankowi-
czów wyroki i w sporach sądowych 
to właśnie kredytobiorcy pozo-
stają górą. Dotychczasowe orzecz-
nictwo sądów powszechnych, 
Sądu Najwyższego i TSUE pozo-
staje wystarczające, by wydawać 
coraz bardziej ujednolicone wy-
roki, a wiele wątpliwości już zo-
stało rozstrzygniętych na korzyść 
frankowiczów.

Obecnie jest to niewątpliwie 
najlepszy moment aby wystąpić 
z pozwem przeciwko Bankowi i 
domagać się unieważnienia lub 
ofrankowania zawartej umowy 
kredytowej! 

 ■ apl. radc. Marta Klecha

Zasadą jest, że uzyskanie ko-
rzyści majątkowej (np. pewnej 
sumy pieniędzy) powinno mieć 
podstawę prawną, czyli wyni-
kać np. z wyroku sądu,  umowy 
pożyczki, czy darowizny. Zdarza 
się jednak, że uzyskamy ko-
rzyść majątkową niesłusznie, 
bez podstawy prawnej, kosz-
tem innej osoby. Czy w takim 
przypadku musimy zwrócić to, 
co niesłusznie dostaliśmy?

Czym jest bezpodstawne 
wzbogacenie?

Wyobraźmy sobie sytuację, 
że nagle na naszym koncie ban-
kowym pojawia się kwota 5 tysięcy 
złotych – nie zaciągaliśmy kredytu, 
nie jest to nasze wynagrodzenia 
za pracę, a ktoś przelał nam te pie-
niądze przez pomyłkę. Opisany 
wyżej przykład przedstawia kla-
syczne bezpodstawne wzbogacenie, 
a więc sytuację w której jedna 
osoba bez podstawy prawnej uzy-
skała korzyść majątkową kosztem 
innej osoby. Aby można było 
mówić o bezpodstawnym wzboga-
ceniu muszą wystąpić następujące 
warunki:
• jedna osoba uzyskuje korzyść 

majątkową (dostaliśmy omył-
kowo przelew na 5 tysięcy zło-
tych),

• brak jest podstawy prawnej do 
uzyskania korzyści majątkowej 
(nie zaciągnęliśmy kredytu, a 
przelew stanowił błąd osoby, 
która go wysłała),

• korzyść jest uzyskana kosztem 
innej osoby, która przez to stała 
się zubożona (w czyjejś kasie 
brakuje 5 tysięcy złotych).

Co bardzo ważne, bezpodstawne 
wzbogacenie dotyczy nie tylko 
otrzymanych kwot pieniężnych, 
ale może to być również związane 
z nabyciem konkretnej rzeczy, 
nabyciem praw, a nawet może 
stanowić darmowe korzystanie z 
odpłatnej usługi.

Czy będąc bezpodstawnie
wzbogaconym musimy
zwrócić to, co otrzymaliśmy?

Co to zasady tak. Należy wydać 
korzyści w naturze (np. zwrócić 
rzecz, którą otrzymaliśmy), a jeśli 
jest to niemożliwe, bo np. sprze-
daliśmy rzecz lub uległa ona znisz-
czeniu, należy zwrócić jej wartość.

Warto wiedzieć, że korzyścią 
majątkową jest nie tylko korzyść 
bezpośrednio uzyskana, lecz także 
wszystko co w razie zbycia, utraty 
lub uszkodzenia zostało uzyskane 
w zamian tej korzyści albo jako na-
prawienie szkody.

Nie zawsze jednak obowiązek 
zwrotu otrzymanych korzyści 
będzie ciążył na bezpodstawnie 
wzbogaconym. 

Wracając do przykładu błędnie 
przelanych pieniędzy na konto – 
jeśli za te 5 tysięcy złotych zaku-
pimy np. biżuterię, którą następnie 

podarujemy np. żonie, to sami nie 
będziemy już wzbogaceni, a wy-
danie korzyści będzie obciążało 
obdarowaną osobę (żonę). Dzieje 
się tak w przypadku, gdy pier-
wotnie bezpodstawnie wzboga-
cona osoba rozporządzi korzyścią 
bezpłatnie na rzecz osoby trzeciej 
(w naszym przykładzie żonie). 
Kluczowe jest tutaj słowo „bez-
płatnie”, bo w przypadku gdyby 
przedmiotowa biżuteria została 
sprzedana znajomemu za 5 ty-
sięcy złotych, to należy przyjąć, 
iż znajomy uzyskał ją w oparciu o 
ważną postawę prawną (umowa 
sprzedaży), a w dalszym ciągu 
wzbogaconym będzie sprzedający 
biżuterię i to na nim będzie ciążył 
obowiązek zwrotu korzyści jaką 
uzyskał w zamian za sprzedaż,  
tj. 5 tysięcy złotych.

Kiedy nie musimy zwracać 
tego, co otrzymaliśmy ? 

Przepisy prawa przewidują 
jednak przypadek, gdy nie trzeba 
zwracać otrzymanej korzyści. 
Obowiązek wydania korzyści lub 
zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli 
ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją 
lub utracił w taki sposób, że nie jest 
już wzbogacony, chyba że wyzby-
wając się korzyści lub zużywając ją 
powinien był liczyć się z obowiąz-
kiem zwrotu. 

Co to oznacza w praktyce? 

Wróćmy jeszcze raz do przykładu 
błędnego przelewu – jeśli za otrzy-
mane 5 tysięcy złotych wykupimy 
egzotyczną wycieczkę, to for-
malnie nie będziemy już wzboga-
ceni. Sprawa wydaje się oczywista, 
jednak takie działania pozwalałby 
na duże nadużycia ze strony bez-
podstawnie wzbogaconych – wy-
starczyłoby tylko zużyć lub utracić 
korzyść w taki sposób, aby nie być 
już wzbogaconym i bylibyśmy wolni 
od obowiązku jej zwrotu. Zwrot 
korzyści będzie jednak konieczny, 
gdy dana osoba przy wyzbywaniu 
się tej korzyści powinna liczyć się z 
obowiązkiem zwrotu. 

W naszym przykładzie, zdając 
sobie sprawę, że pieniądze uzyska-
liśmy w wyniku pomyłki i nie były 
nam należne, nawet wydając je 
na egzotyczne wakacje, będą one 
podlegały zwrotowi. 

Warto również wiedzieć, że np. 
przeznaczenie uzyskanej bezpod-
stawnie korzyści na spłatę swoich 
długów nie powoduje wygaśnięcia 
obowiązku zwrotu korzyści - 
wzbogacony zużył wprawdzie 
pierwotną korzyść, lecz nabył za 
nią inne mienie albo zaoszczędził 
konieczne wydatki, które musiałby 
pokryć ze swojego majątku, np. 
spłacił dług. 

W takich sytuacjach wzboga-
cenie istnieje nadal i odpowiada 
wartości uzyskanego mienia albo 
zaoszczędzonego wydatku.

 ■ apl. radc. Hubert Nowak
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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

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

139.900 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

OPEL ASTRA V 
1.6 D, kraj., I-wł.,  
serwisowany,  
rok prod. 2017

43.900 zł

SKODA OCTAVIA 
1.6 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

44.900 zł

AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  
 62.700 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2015, navi,  57.900 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
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C3 1.4 E+LPG, rok prod. 2008,  10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN NEMO 1.4 D, rok prod. 2009,  9.200 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 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,  11.200 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
MERCEDES GLC 2.0 E, 4x4, automat, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT,  169.900 zł
Mercedes GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                      127. 500 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 IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CORSA 1.2 E, rok prod. 2007,                 10.600 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012,  28.200 zł
 OPEL VECTRA 1.9 D, rok. prod. 2006,  10.900 zł
 RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004,     8.100 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,   

 59.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VI 1.4 E, rok prod. 2009,  22.900 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,  59.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+LPG, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 30 lipca 2021

Uwaga pasażerowie!

Rondo na Zawodziu 
ponownie zamknięte
Z powodu asfaltowania prze-
budowanego ronda na 
skrzyżowaniu ulic Legionów i 
Żużlowej, od godziny 16:00 w 
piątek 30 lipca do wieczora w 
niedzielę 1 sierpnia, zostanie 
ono wyłączone z ruchu autobu-
sowego.

Autobusy MPK będą 
jeździć objazdami:
• Linia nr 11: w dzielnicy Zawo-

dzie będzie kończyć i rozpo-
czynać kursy na przystanku 
OLSZTYŃSKA, obsługując po 
drodze przystanki przy ulicy Or-
lik-Rückemanna. Jednocześnie 
wszystkie przystanki na odcinku 
Faradaya – Kusięcka KSSE – Le-
gionów będą zawieszone.

Uwaga! W piątek 30 lipca jako 
ostatnia „11” do ulicy Legionów 
pojedzie autobus mający odjazd 
o 14:38 z Cmentarza św. Rocha 
(15:02 na Starym Rynku) i odjedzie 
z pętli Legionów o 15:46. 

• Linia nr 35: w dzielnicy Zawo-
dzie będzie kończyć i rozpo-
czynać kursy na przystanku 
OLSZTYŃSKA, kursując od ulicy 
Hutników zgodnie z obowiązu-
jącym od 1 lipca objazdem przez 
Dąbie. Trasa od Stadionu Miej-
skiego do pętli Kusięcka KSSE / 
Legionów będzie zawieszona.

Uwaga! W piątek 30 lipca jako 
ostatnie „35” do pętli Kusięcka 
KSSE pojedzie autobus mający od-
jazd o 14:15 z Zajezdni MPK i odje-
dzie z pętli Kusięcka KSSE o 15:10.

W celu zapewnienia dojazdu do 
Strefy Ekonomicznej, zostaje uru-
chomiona linia zastępcza nr 39 na 
następującej trasie:
• DWORZEC GŁÓWNY PKP – Al. 

Wolności – Al. Najświętszej 
Maryi Panny – Krakowska/
Kanał Kohna – Al. Wojska Pol-
skiego – Al. Pokoju – Kucelin 
– Odlewników – Legionów (z 
przejazdem przez pętlę przy 
zakładzie Cooper Standard) – 
powrót Legionów – Strefowa – 
KUSIĘCKA KSSE.

W piątek 30 lipca, pierwszy 
odjazd linii nr 39 z DWORCA 
GŁÓWNEGO PKP nastąpi 
o godzinie 15:03, a z pętli 
KUSIĘCKA KSSE o 16:10.  
W sobotę i niedzielę linia nr 39 
będzie kursować przez cały dzień.

Podczas trwania objazdu, nie 
będą obsługiwane przystanki: 
WSPÓLNA, ŻUŻLOWA, ZŁOTA, 
URZĄD CELNY i HALLERA.

 ■ Katarzyna Gwara
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Uwaga

Na wyprzedażach masz takie same prawa
Szał wyprzedażowy trwa 
w najlepsze. Wkrótce obniżki 
mogą sięgnąć do -80 proc. 
W gorączce wakacyjnych za-
kupów łatwo stracić głowę 
i dokonać niewłaściwego wy-
boru. Co zrobić z za małym 
kapeluszem, butem, któremu 
odpadł obcas lub perfumami 
z zagranicy, które do nas nie 
dotarły?

Summer Black Friday, Ausver-
kauf, Soldes jusqu’à 50 proc., 
czy po prostu letnia wyprzedaż 
– pod tymi nazwami kryją się 
wakacyjne promocje na towary 
i  usługi – nie tylko w  Polsce, ale 
i  zagranicą. Rabaty zaczęły się 
już na początku czerwca, ale na 
największe obniżki polują najwy-
trwalsi. Cierpliwym, jednak nie 
zawsze świadomym co do swoich 
praw łowcom promocji, Urząd 
wraz z  Europejskim Centrum 
Konsumenckim przypomina o ich 
najważniejszych prawach.

- Najczęstsze nieprawidło-
wości z jakimi spotyka się UOKiK 
w  kontekście sezonowych wy-
przedaży to anulowanie zamó-
wień, wprowadzanie w  błąd co 
do warunków wyprzedaży oraz 
tworzenie pozorów atrakcyjności 
promocji, podczas gdy cena jest 
taka sama lub nawet wyższa niż 
w  czasie regularnych zakupów. 

Przygotowywane zmiany prawne 
implementujące tzw. dyrektywę 
omnibus mają wyeliminować sy-
tuacje, w  których sprzedawcy 
sztucznie zawyżają ceny towarów 
czy usług tuż przed zastosowa-
niem obniżek, aby później za-
chęcać nas do zakupów rzekomo 
wysokim rabatem – tłumaczy 
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z  projektem, sprze-
dawcy, będą mieć obowiązek 
informowania o  cenie sprzed 
obniżki. Dotyczyć to będzie za-
równo produktów, jak i usług.

- Rozwiązanie, które znalazło 
się w  projekcie ustawy zakłada, 
że przedsiębiorca ma obowiązek 
informowania konsumentów 
o  najniższej cenie danego pro-
duktu z  ostatnich 30 dni. Nie 
będzie mógł być wtedy wykorzy-
stywany mechanizm sztucznego 
podnoszenia cen na tydzień czy 
dwa tygodnie przed wyprzeda-
żami po to, aby później chwalić 
się obniżkami cen, zaś konsument 
będzie wiedział, jaka jest rzeczy-
wista skala obniżki – wyjaśnia 
Prezes UOKiK.

Jeśli przedsiębiorca nierzetelnie 
informuje o  cenach, Inspekcja 
Handlowa może zastosować 
sankcje do 20 tys. zł, a  w  przy-
padku powtarzających się nie-
prawidłowości do 40 tys. zł. Jeśli 
natomiast skala zjawiska byłaby 
powszechna i  doszłoby do na-

ruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów, wówczas prezes 
UOKiK może nałożyć sankcję do 
10 proc. rocznego obrotu przed-
siębiorcy. 

- Stoimy na straży praw kon-
sumentów i  przypominamy 
o  podstawowych zasadach świa-
domych i  satysfakcjonujących 
zakupów podczas specjalnych 
cenowych okazji. „Wyprzedaże 
– takie same prawa”, to akcja 
którą kierujemy zarówno do kon-
sumentów, jak i  sprzedawców 
- mówi Prezes UOKiK, Tomasz 
Chróstny.

Kupując na wyprzedażach 
w  innych krajach Unii Europej-
skiej, konsumentom przysłu-
gują te same prawa, co w Polsce. 
W  niektórych państwach UE, to 
przepisy określają maksymalny 
czas trwania wyprzedaży np. 
we Francji lub w  Luksemburgu 
jest to miesiąc w  ciągu każdego 
sezonu letniego i  zimowego, 
a w Portugalii 4 miesiące w roku. 
ECK Polska w  czasie wyprze-
daży odnotowuje zgłoszenia 
konsumentów dotyczące m.in. 
problemu z  wymianą wadliwego 
produktu, szczególnie, gdy został 
on kupiony po wyjątkowo oka-
zyjnej cenie. Sprzedawcy wolą 
zwrócić pieniądze niż dostarczyć 
nową rzecz, która jest już do-
stępna w regularnej cenie.

 ■ Katarzyna Gwara

1. Często trafiamy na informacje 
typu „ubrania przecenione nie 
podlegają reklamacji”. Sprze-
dawcy, którzy stosują tego typu 
sformułowania, łamią prawo.

2. Pamiętajmy, że rzecz kupioną na 
wyprzedaży można reklamować, 
ale już jej zwrot zależy tylko od 
dobrej woli sprzedawcy.

3. Reklamację składamy u  sprze-
dawcy - najlepiej na piśmie. Gdy 
do produktu dołączona jest gwa-
rancja, wtedy możemy zgłosić 
reklamację gwarantowi (najczę-
ściej jest to producent lub dys-
trybutor towaru). Prawo wyboru 
między obiema możliwościami 
należy do nas.

4. Pamiętajmy, że jeśli powodem 
obniżenia ceny jest wada towaru, 
o  której wiedzieliśmy podczas 
zakupu, nie możemy jej rekla-
mować u sprzedawcy. Wszystkie 
inne wady – tak.

5. Zanim zdecydujemy się na sko-
rzystanie z  oferty promocyjnej, 
sprawdźmy, czy rzeczywiście jest 
ona dla nas najkorzystniejsza. 
Może się bowiem okazać, że ten 
sam towar w innym sklepie kosz-
tuje mniej.

W  razie kłopotów reagujmy  
– zgłośmy się do odpowiednich insty-
tucji.  Bezpłatną pomoc prawną otrzy-
mamy w następujących miejscach:

• Infolinia Konsumencka - w spra-
wach prostych bez analizy do-
kumentów, nr tel.: 801 440 220 
oraz 22 290 89 16.

• Konsumenckie Centrum 
E-porad - w  sprawach prostych 
oraz wymagających analizy do-
kumentów, adres e-mail: 
porady@dlakonsumentow.pl.

• Europejskie Centrum Konsu-
menckie - w  sprawach tran-
sgranicznych, które dotyczą 
sprzedawców z  obszaru Unii 
Europejskiej, Wielkiej Brytanii, 
Norwegii i  Islandii. Strona inter-
netowa: konsument.gov.pl.

• Rzecznicy konsumentów 
w mieście lub powiecie - w spra-
wach prostych oraz wymagają-
cych analizy dokumentów.

• Wojewódzkie Inspektoraty In-
spekcji Handlowej - w sprawach 
prostych oraz wymagających 
analizy dokumentów.

Więcej informacji na:
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia 
konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Pomoc dla konsumentów w przypadku 
sporów transgranicznych:
Tel. 22 55 60 600

Zapytania konsumenckie:  
ECCNET-PL@ec.europa.eu
E-mail: info@konsument.gov.pl
Europejskie Centrum Konsumenckie  
- www.konsument.gov.pl

Pomoc dla konsumentów:
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1. Służy do grania
2. Ma kierownicę i siodełko
3. Zbieramy je nad morzem
3. Pyszne i zimne
5. Alpy lub Beskidy
6. Można pojecieć nim na wakacje
7. Owoce ze zdjęcia
8. Rosną na niej kokosy

SPRAWDŹ, KTO MIESZKA W TYM DOMU:

kLOCKI - ZNAJDŹ WŁAŚCIWY CIEŃ I POŁĄCZ KROPKI LINIĄ

Krzyżówka wakacyjna

SUDOKU

rozwiąż rebusrozwiąż rebus

cian lant zik

+ ują +

hipopo
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

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

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

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

 O SPRZEDAM Renault Koleos 2009, 
4x4, przebieg 106 000 km.  
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygodami  
i ogrodem, w dzielnicy podjasno-
górskiej w Częstochowie.  
Tel. 600 703 956

 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

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

 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

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

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Opera-
tor produkcji. Więcej informacji:  
663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy drykiera/wyobla-
cza tel. 601 505 520

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

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny i dys-
pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 O Podejmę pracę pracownika gospo-
darczego - 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, 
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz, 
tel. 694 200 794.

USŁUGI
 O Naprawa pomp wodnych, hydrofo-
rowych, samochodowych i cyrkula-
cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, posesje, 
porzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

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

INNE
 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu zaprasza do udziału w pisemnym prze-
targu nieograniczonym, którego przedmiotem jest remont chodnika przed budynkiem  
położonym w Koniecpolu przy ulicy Robotniczej Nr 28 oraz remont chodnika wzdłuż 
budynku położonego w Koniecpolu przy ulicy Szkolnej Nr 10.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 16 sierpnia 2021 roku do godziny 12:00.
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 Koniecpolu - adres korespondencyjny: 42-230 Koniecpol, ul. Robot-
nicza 28/12 lub pod numerem telefonu (34) 355-12-31 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zarząd Spółdzielni

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu zaprasza do udziału w pisemnym przetargu 
nieograniczonym, którego przedmiotem jest remont miejsc parkingowych przed budyn-
kiem położonym w Koniecpolu przy ulicy Robotniczej Nr 28A oraz remont miejsc parkin-
gowych obok budynku położonego w Koniecpolu przy ulicy Szkolnej Nr 10.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 17 sierpnia 2021 roku do godziny 12:00.
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 Koniecpolu - adres korespondencyjny: 42-230 Koniecpol, ul. Robot-
nicza 28/12 lub pod numerem telefonu (34) 355-12-31 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zarząd Spółdzielni
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Siatkówka

Z Zaksy Kędzierzyn do 
Exact Systems Norwid

Żużel

Włókniarz przegrał. 
To koniec marzeń  
o play-off?

Żużel

Juniorzy Włókniarza  
wciąż na fali

Zawalski grał w  Exact Systems Norwidzie przez 
siedem lat. Później postanowił zmienić klub. Grał m.
in. w  Krispolu Września. Ostatni sezon spędził 
w Zaksie Kędzierzyn, z którą wygrał Ligę Mistrzów. Ma 
też na koncie Puchar Polski i wicemistrzostwo Polski 
w Plus Lidze.

- Z  pewnością ciekawym doświadczeniem będzie znów 
zagrać w barwach Norwida, bo spędziłem tu wiele lat i tu 
stawiałem pierwsze siatkarskie kroki na profesjonalnym 
poziomie – mówi dla oficjalnej strony klubu Mateusz Za-
walski. - Cieszę się, że poprzeczka jest wysoko zawieszona 
i razem z chłopakami będziemy walczyć, by osiągnąć posta-
wiony cel w  nadchodzącym sezonie. Już teraz chciałbym 
serdecznie zaprosić kibiców do hali, byśmy razem stworzyli 
fajne widowisko i jak najczęściej cieszyli się z wygranych.

Materiały prasowe klubu

Eltrox Włókniarz Częstochowa przegrał mecz wy-
jazdowy z  Betardem Spartą Wrocław 42:48. 
Częstochowscy zawodnicy powoli mogą żegnać 
się z  awansem do kolejnej fazy rozgrywek PGE 
Ekstraligi. Wynik niemal przekreślił szanse dru-
żyny w walce w fazie play-off.

Drużyna częstochowskich lwów przegrała z Betardem 
Spartą Wrocław 42:48. Taki wynik nie przybliża Włók-
niarza do awansu, a coraz bardziej staje się to nierealnym 
marzeniem. Spotkanie było pełne emocji, a   początek 
wcale nie wskazywał na możliwą przegraną Włók-
niarza. Kolejny mecz odbędzie się już 8 sierpnia przy ul. 
Olsztyńskiej z Apatorem Toruń. Będzie to przedostatnie 
spotkanie naszej drużyny w rundzie zasadniczej.

 ■ Natalia Lewandowska

Juniorzy Bocar Włókniarza Częstochowa startujący  
w I rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów (pół-
finały), odnieśli kolejne zwycięstwo. Zdecydowanym 
liderem drużyny był Jakub Miśkowiak, który zdobył kom-
plet punktów.

27 lipca, odbyła się pierwsza runda w ramach półfinału Drużyno-
wych Mistrzostw Polski Juniorów. Zawody rozegrano w Lublinie. 
Podopieczni Piotra Świderskiego oraz Sławomira Drabika po raz 
kolejny udowodnili, że tegoroczny sezon w rywalizacji młodzie-
żowej może należeć do właśnie do nich.

I Bocar Włókniarz Częstochowa – 46 pkt.
9.Jakub Miśkowiak –15(3,3,3,3,3)
10.Bartłomiej Kowalski –12(2,3,3,2,2)
11.Franciszek Karczewski –13(3,2,2,3,3)
12.Kajetan Kupiec –6(1,1,2,2,w)

II WTS Sparta Wrocław – 34 pkt.
13. Mateusz Panicz – 8 (1,2,2,0,3)
14. Przemysław Liszka – 11 (2,1,2,3,3)
15. Bartosz Curzytek – 5 (1,2,1,1,0)
16. Michał Curzytek – 10+1 (1,2,3,3,1*)

III Motor Lublin – 25 pkt.
1. Wiktor Lampart – 13 (3,3,3,2,2)
2. Mateusz Cierniak – 8 (2,3,1,1,1)
3. Maksymilian Śledź – 0 (0,u,0,0,w)
4. Mateusz Jabłoński – 4 (w,w,w,2,2)

IV Unia Leszno II – 13 pkt.
5. Hubert Jabłoński – ns
6. Maksym Borowiak – 3 (2,1,0,0,0)
7. Antoni Mencel – 1 (0,0,1,0,0)
8. Olivier Buszkiewicz – 2 (0,0,w,1,1)
18. Krzysztof Sadurski – 7 (3,1,0,1,2)

Żużel

Bilety na mecz z Toruniem już dostępne
8. sierpnia rozegrany zostanie 
pojedynek w ramach XIII już 
rundy PGE Ekstraligi, w którym 
Eltrox Włókniarz Częstochowa na 
własnym torze zmierzy się z ekipą 
eWinner Apatora Toruń. Sprzedaż 
biletów na to ciekawie zapowia-
dające się spotkanie na Arenie 
Zielona-Energia.com już ruszyła!

Wejściówki zakupić będzie można 
zarówno w siedzibie klubu, jak i bez 
wychodzenia z domu na platformie 
Eventim.pl.

Klub prosi, aby przy zakupie biletów 
podać informację, czy mamy Unijny 
Certyfikat Szczepienia przeciw 
COVID-19. Dzięki temu te osoby nie 
będą wliczane do limitu 50% pojem-
ności stadionu.

Mecz pomiędzy Eltrox Włókniarz 
Częstochowa a eWinner Apatorem 
Toruń rozpocznie się punktualnie o 
godzinie 19:15.

Sprzedaż biletów w siedzibie klubu 
prowadzona będzie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Z Koroną Kielce

Pierwszy mecz Skry Częstochowa  
w pierwszej lidze
Podopieczni Jakuba Dziółki 
w piątkowy wieczór (30.07.) zain-
augurują sezon w Fortuna I Liga. 
Ich przeciwnikiem będzie Korona 
Kielce. Początek meczu o  go-
dzinie 20.00.

Przed Skrą Częstochowa duże wy-
zwanie, aby dobrze zaprezentować 
się na stadionach Fortuna 1 Liga. 
- Pierwszych sześć meczów mamy 
zaplanowanych na wyjeździe i  to 
z  drużynami, które niedawno grały 
w  Ekstraklasie. Liczymy jednak, że 
nie wrócimy z  tych spotkań z  ze-
rowym bilansem punktowym – mówi 
trener Jakub Dziółka. - Znamy swoje 
miejsce w  szeregu, ale będziemy 
chcieli grać najlepiej, jak potrafimy. 
Będziemy musieli uczyć się tej ligi. 
Chcemy jednak, aby każdy zawodnik 
miał szansę i  się rozwinął. Chcemy, 
aby z  meczu na mecz nasza gra wy-
glądała coraz lepiej, chcemy grać do-
brze w obronie i stwarzać sytuacje do 
strzelania bramek – dodaje.

Gra w  Fortuna 1 Liga to duże wy-
zwanie nie tylko finansowe, orga-
nizacyjne, ale i  infrastrukturalne. 
- – Wydaje się naturalne, że obie czę-
stochowskie drużyny grać będą przy 
Limanowskiego. W  innym wypadku 
wyglądałoby to bardzo źle wizerun-
kowo dla miasta, że kolejna drużyna 
z  Częstochowy nie ma, gdzie roz-
grywać spotkań na wysokim szczeblu 
rywalizacji – przyznaje Artur Szym-
czyk, prezes klubu. - Czekamy więc 
na oddanie tego obiektu i liczymy, że 
na siódmą kolejkę wrócimy do Czę-
stochowy. Mamy takie zapewnienia 
z  MOSiRu, który jest zarządcą tego 
obiektu – dodaje.

Jak podkreśla, rozbudowa stadionu 
przy ulicy Loretańskiej nie jest moż-
liwa. - Działka jest wykorzystana 
w stu procentach i nie da się na niej 
nic więcej zrobić. Nie ma parkingów, 
nie ma drogi dojazdowej, nie ma moż-
liwości dostosowania obiektu do wy-
mogów telewizyjnych. Może więc on 
służyć wyłącznie do trenowania grup 
młodzieżowych i  rezerw – tłumaczy 
Artur Szymczyk.

A jaki cel ma drużyna na ten sezon?  
- Dobrze reprezentować miasto 
i  podtrzymać opinię, że Skra Czę-
stochowa jest poukładaną drużyną, 
która potrafi zaskoczyć. Oczywiście 
wiele osób widzi nas w gronie spad-
kowiczów. Przypominam jednak, że 
nikt nas nie widział w  gronie tych, 
którzy awansują, a jednak udało nam 
się osiągnąć ten cel. Teraz chcemy 
zająć jak najwyższe miejsce, aby 
nie bać się o  byt w  pierwszej lidze. 
Wierzę, że i to założenie łatwo zreali-
zujemy – zaznacza Artur Szymczyk.

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że prezes klubu parafował umowę 
z  firmą Joma, która została part-
nerem technicznym klubu na naj-
bliższe dwa lata. – Pozyskanie takiego 
partnera to korzyści dla klubu, ale 
i  zobowiązania – powiedział sternik 
Skry. – Cieszymy się, że będziemy 
mogli wspierać tak ciekawy projekt 
jak Skra Częstochowa. To klub, który 
z  A  klasy bardzo szybko awansował 
do Fortuna 1 Ligi – podsumował 
Konrad Sierociński, przedstawiciel 
sponsora technicznego.

Pomysł

Stadion przy Żużlowej będzie 
obiektem wielofunkcyjnym?
Pojawił się pomysł, aby stadion przy ulicy Olsztyńskiej, na 
którym swoje mecze rozgrywa Eltrox Włókniarz Często-
chowa, przeszedł gruntowną modernizację i  stał się 
obiektem wielofunkcyjnym z murawą piłkarską.

Na konferencji prasowej Skry Częstochowa prezes klubu Artur 
Szymczyk przyznał, że jest pomysł, aby jego drużyna rywalizo-
wała na stadionie przy ul. Olsztyńskiej. - Kilka lat temu wspo-
mniałem o  tym pomyśle. Myślę, że to naturalna kolej rzeczy 
– twierdzi Artur Szymczyk. - Powinniśmy usiąść z prezesem El-
trox Włókniarz Częstochowa, Michałem Świącikiem oraz wła-
dzami miasta i pomyśleć o tym, aby stadion żużlowy mógł służyć 
również klubom piłkarskim – Skrze Częstochowa i  Rakowowi 
Częstochowa. Należy myśleć o  przyszłości. Uważam, że tylko 
jakiś kataklizm mógłby spowodować, że nasze piłkarskie drużyny 
nie będą osiągać sukcesów na arenie centralnej. Przypominam, 
że stadion piłkarski przy ulicy Limanowskiego wciąż nie spełnia 
określonych wymogów – zaznacza Artur Szymczyk. Prezes Skry 
Częstochowa swoją propozycję przedstawił podczas spotkania 
z prezydentem. - Obecny był również prezes Rakowa. Myślę, że 
to doskonały moment, aby obiekt przy ulicy Olsztyńskiej został 
zmodernizowany tak, aby powstał obiekt wielofunkcyjny. Być 
może udałoby się to zrobić z  rządowych pieniędzy w  ramach 
programu „Polski Ład”. Prezes Michał Świącik nie zapatruje się 
na to zbyt dobrze, ale to miasto powinno decydować o  przy-
szłości tego obiektu. Włókniarz wyłącznie dzierżawi ten sta-
dion, nie jest jego właścicielem. Z  kolei Rakowowi ten pomysł 
się spodobał. Uważam, że powstanie tego rodzaju obiektu przy-
niosłoby korzyści i dla klubów piłkarskich, i dla klubu żużlowego, 
i dla całego miasta – podsumował.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Ceny biletów:
40 zł – bilet normalny
30 zł – bilet ulgowy (dla dzieci i 
młodzieży uczącej się do 25. roku 
życia)
60 zł – bilet na trybunę centralną 
(sektory 35, 36, 40, 41)

Wstęp za darmo:
– dzieci do 12. roku życia,
– osoby niepełnosprawne poru-
szające się na wózkach inwalidz-
kich (te osoby muszą odebrać w 
klubie bezpłatne zaproszenie).



16. PIĄTEK-NIEDZIELA 30 LIPCA - 1 SIERPNIA 2021 tego nie możesz przegapić!


