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zapraszamy do fotorelacji!

s. 9-12

Od 1 lipca

Możemy wypożyczać
rowery miejskie

Q s. 3

Domagają się podwyżek

Protest ratowników
medycznych

Q s. 4

Częstochowa

Promenada Śródmiejska
będzie miała patronkę

Podróże

Q s. 5

Dramatyczne wieści

To koniec funkcjonowania
szpitala onkologicznego
w Częstochowie

Q s. 5

Nietypowa atrakcja

Zanocuj w lesie

Q s. 6

Uwaga kierowcy!

Rusza wielka przebudowa
alei Wojska Polskiego

Q s. 13

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

Paszport covidowy
już obowiązuje
Unijny Certyfikat COVID, potocznie zwany paszportem covidowym, ma ułatwiać podróże po
Europie. Dokument obowiązuje od 1 lipca. W formie papierowej lub cyfrowej mogą pobrać go
osoby w pełni zaszczepione, ozdrowieńcy lub osoby, u których test nie wykrył koronowirusa.
W wielu krajach jego okazanie jest też warunkiem wstępu na koncerty czy mecze. W Berlinie
bez certyfikatu nie wejdziemy do sali restauracyjnej, w Austrii nie zameldujemy się w hotelu,
we Włoszech nie pójdziemy na dyskotekę.
Od 1 lipca w całej Unii Europejskiej ma być uznawany Unijny Certyfikat Covid. Obowiązujące we
wszystkich krajach UE zaświadczenie potwierdza zaszczepienie
przeciw Covid-19 lub przejście
choroby lub aktualny, negatywny
wynik testu na obecność koronawirusa. Certyfikat jest darmowy,
może mieć formę papierową lub
cyfrową (wyświetlany w aplikacji
na smartfonie), zawsze ma kod
QR, który pozwala na jego sprawdzenie w całej UE. Wystawianie
dokumentów organizują władze
krajowe, które gwarantują także
bezpieczeństwo związanych z nim

danych, każdy certyfikat jest także
dostępny w języku angielskim.
Podstawowym celem wprowadzenia certyfikatów jest ułatwienie przemieszczania się po
Europie. Jednolity dokument
gwarantuje, że wyniki testów czy
świadectwa szczepień będą uznawane w każdym państwie UE. Nie
trzeba się martwić o to, czy np.
badanie zrobione w konkretnym
punkcie w Polsce zostanie
uznane na granicy z Francją, a dokument potwierdzający przejście
szczepień w Niemczech pozwoli
nam na wynajęcie pokoju hotelowego w Czechach.

Wszyscy posiadacze każdego
rodzaju certyfikatu powinni móc
swobodnie podróżować wewnątrz UE bez konieczności odbywania kwarantanny. Trzeba
jednak pamiętać, że o regulacjach
dotyczących wjazdu do poszczególnych krajów lub innych sytuacji, w których będą potrzebne
zaświadczenia sanitarne, ostatecznie decydują władze państw
lub regionów Unii. Dlatego zasady w różnych krajach mogą się
między sobą nieznacznie różnić.
■ Czytaj dalej na stronie 3

W kategorii „Polityka, samorządność i społeczność lokalna”

Monika Fajer „Osobowością Roku Polski 2020”
Jak co roku czytelnicy Dziennika
Zachodniego wybierali osoby,
które w 2020 roku zasłużyły się
dla lokalnych społeczności. Laureaci z poszczególnych miast,
zachowując do tej pory zdobyte
głosy, awansowali do kolejnego,
wojewódzkiego finału plebiscytu,
w którym zostały przyznane tytuły
„Osobowość Roku Województwa
Śląskiego 2020”.
Końcowym etapem był ogólnopolski
finał, w którym przyznano tytuły

„Osobowość Roku Polski 2020”. Do finału awansowali zwycięzcy z poszczególnych województw. Trzecie miejsce
w plebiscycie „Osobowość Roku
Polski 2020” w kategorii „Polityka,
samorządność i społeczność lokalna”
zajęła
częstochowianka
Monika
Fajer - jest to prezes Solidarnej Polski
Okręgu 28, asystent społeczny ministra sprawiedliwości Michała Wosia
oraz Prezes Stowarzyszenia „Monika Fajer”, a także znany społecznik
lokalny w Częstochowie.
■ Krótka rozmowa z laureatką na stronie 3
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Jasna Góra

aktualności
Kultura

Rozpoczyna się
Teatr
sezon pielgrzymkowy na wakacje!
Mimo wakacji sezon artystyczny w Teatrze im. Adama Mickiewicza wciąż trwa.
Na afisz powracają znane i lubiane tytuły.
Do tego będą koncerty, widowiska multimedialne, czytania perfomatywne,
a także spektakle plenerowe. Na dodatek
bilety na wszystkie sztuki wystawiane na
deskach częstochowskiego teatru kosztują 30 zł!

34 pielgrzymki mają w lipcu
dotrzeć do Częstochowy.
Łącznie przyjdzie, przyjedzie
na rowerze, rolkach, czy koniach około 4,9 tys. osób.
Poszczególne grupy mają liczyć – według zapowiedzi
organizatorów - od kilkunastu
do 300 uczestników. Najwięcej pątników dotrze
w Pieszej Pielgrzymce Góralskiej na Jasną Górę. Ma ona
być podzielona na cztery
grupy po 300 osób.
- Powyższa zapowiedź i statystyka lipcowych pielgrzymek obejmuje tylko grupy zorganizowane,
które zgłosiły zamiar wejścia do
Częstochowy (z reguły wraz z potrzebą zabezpieczenia przejścia
przez służby miejskie określoną
trasą) i o których informacje posiada Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta. Nie obejmuje ona pielgrzymów indywidualnych, a także
pielgrzymek i grup zorganizowanych przybywających do Częstochowy samochodami prywatnymi,

autokarami czy pociągami – zaznacza Włodzimierz Tutaj, rzecznik
prasowy magistratu.
Największej liczby pątników
możemy spodziewać się 31 lipca
– wtedy do miasta wejdzie wspomniana 40. Piesza Pielgrzymka
Góralska licząca ok. 1200 osób,
której poszczególne grupy wyruszą wcześniej z Bachledówki,
Lipnicy Małej, Rabki Zdroju i Nowego Targu. Sporo pielgrzymów
wejdzie też 15 lipca, gdy do Częstochowy dotrze piesza pielgrzymka poznańska oraz grupy
z Gostynia i spod Myślenic.
W lipcu w Częstochowie pojawią się także piesze grupy pielgrzymów m.in. z Łodzi, Krakowa,
Bydgoszczy, Piotrkowa Trybunalskiego, Katowic, Tychów, Radzionkowa, Lędzin oraz Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Spodziewana jest też m.in.
konna pielgrzymka z Dąbrówki
Kościelnej, rolkowa - z Wrocławia, biegowa z Tarnobrzegu
oraz grupy rowerowe ze Szczecina - Kamienia Pomorskiego,
Gdańska. Łasku i Lubomii.

Kolejne inwestycje

Przybędzie nowych
miejsc pracy
Minimum 50 nowych miejsc
pracy powstanie po zrealizowaniu kolejnej inwestycji
Zakładu Elektroniki ZF. Firma
rozbudowuje swoją siedzibę
w Częstochowie.
Inwestycja pochłonie ok. 230 milionów złotych! Ma ona pozwolić
na utworzenie minimum 50 nowych miejsc pracy. Firma deklaruje dalsze rozszerzanie produkcji
w zakresie zaawansowanych technologii wspomagania kierowcy.
Pod koniec czerwca Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna
(KSSE) wydała decyzję o przyznaniu pomocy publicznej dla
nowej inwestycji ZF.
- Mamy bardzo pozytywne
doświadczenia we współpracy
z KSSE, a także w obszarze budowy
i wdrażania produkcji w Zakładzie
Elektroniki ZF w Częstochowie.

Z tego względu podjęliśmy decyzję o wdrożeniu następnych
projektów i produktów w zakresie
zaawansowanych technologii systemów wspomagania kierowcy,
zintegrowanego bezpieczeństwa
i kontroli ruchu pojazdu - wyjaśnił
Krzysztof Gablankowski, dyrektor
częstochowskiego Zakładu Elektroniki ZF.
ZF Group to od lat jeden z największych pracodawców w regionie.
W
częstochowskich
zakładach ZF powstają już pasy,
poduszki powietrzne, jest także
centrum zakupów, centrum inżynieryjne i centrum usług wspólnych rozliczające europejskie
zakłady grupy.
Zakład Elektroniki jest najmłodszym oddziałem, niedawno podjął
współpracę z jedną z częstochowskich szkół i cały czas rekrutuje
nowych pracowników.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Przerwa w częstochowskim teatrze będzie
w tym roku bardzo krótka. - Będziemy grać
dla Państwa od 01 do 11 lipca, a w sierpniu
od 18 do 28 – zapowiadają przedstawiciele
instytucji.
W tym czasie na częstochowskiej scenie
zaprezentowane zostaną wszystkie sztuki,
które udało się zrealizować w okresie pandemii. Na afisz powracają więc znane i lubiane
tytuły: „Testosteron” w reż. Andrzeja Saramonowicza, „Łysa śpiewaczka” w reż. Andrzeja
Majczaka, „Zaczarowany koń” i „Trzy świnki”
w reż. Roberta Dorosławskiego.
Bilety na każdy spektakl kosztują 30 zł. Jak
zwykle można je kupić online na stronie www,
wchodząc w zakładkę repertuar, a także
bezpośrednio w kasie. Jest ona czynna codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00. Kontaktować się
można również telefonicznie Dział Promocji
34 372 33 27 (47,57) lub Kasa Teatru 372
33 06. Więcej szczegółów znajdziemy na
www.teatr-mickiewicza.pl

AB.7011.5.2021

Lipiec
02.07 piątek, godz.19.00 - „Pannonica”
03.07 sobota, godz. 19.00 - „Testosteron”
04.07 niedziela, godz. 19.00 - „Testosteron”
06.07 wtorek, godz.19.00 - „Fałsz”
07.07 środa, godz. 19.00 - „Fałsz”
08.07 czwartek, godz.19.00 - „Dziewiąty dzień księżycowy”
09.07 piątek, godz.19.00 - „Dziewiąty dzień księżycowy”
10.07 sobota, godz.16.00 i 19.00 - „Cudowna terapia”
11.07 niedziela, godz. 11.00 - „Trzy świnki”

Sierpień
18.08 środa, godz. 19.00 - „Fałsz”
20.08 piątek, godz. 19.00 - „Pannonica”
21.08 sobota, godz. 19.00 - „Zaczarowany koń”
22.08 niedziela, godz. 19.00 - „Rytm w sercu”
25.08 środa, godz.19.00 - „Dziewiąty dzień księżycowy”
27.08 piątek, godz. 19.00 - „Cudowna terapia”
28.08 sobota, godz. 11.00 - „Trzy świnki”
28.08 sobota, godz. 19.00 - „Łysa śpiewaczka”

Spektakle Teatru poza siedzibą
26.08 piątek, godz. 19.00 - Audio Teatr „Zażynki” premiera
Kawiarnia Fundacji Oczami Brata, miejsce:
klubokawiarnia Alternatywa 21 przy ul. Mielczarskiego w Częstochowie.
28.08 sobota, godz. 14.00 - Audio Teatr „Zażynki”
miejsce: klubokawiarnia Alternatywa 21
przy ul. Mielczarskiego w Częstochowie.
29.08 - „Łysa śpiewaczka”, godz. 17.30
Spektakl plenerowy w ramach Festiwalu Fundacji
Oczami Brata, miejsce: parking za Konduktorownią.

OBWIESZCZENIE

Starosty Częstochowskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.
735 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 29.06.2021r. na wniosek Wójta Gminy Mstów, ul. Gminna 14, 42244 Mstów, została wydana decyzja nr 4/2021/ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.: „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
4KD-DG(L) w miejscowości Srocko, gmina Mstów”
Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki:
obręb ewid. Srocko; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 368/2 k.m.3; 369/1 k.m.3; 369/9 k.m.3; 370/7
k.m.3; 371/7 k.m.3; 372/7 k.m.3; 373/7 k.m.3; 374/7 k.m.3; 375/7 k.m.3; 376/9 k.m.3; 377/9 k.m.3;
159/11 k.m.2; 160/16 k.m.2; 161/13 k.m.2; 162/6 k.m.2; 163/6 k.m.2; 164/6 k.m.2; 165/7 k.m.2; 166/7
k.m.2; 167/9 k.m.2; 168/8 k.m.2; 169/6 k.m.2; 170/10 k.m.2; 171/10 k.m.2; 172/13 k.m.2; 173/6 k.m.2;
174/8 k.m.2; 226/17 k.m.2; 226/15 k.m.2; 226/20 k.m.2; 227/4 k.m.2; 228/6 k.m.2; 229/9 k.m.2; 229/11
k.m.2; 229/13 k.m.2; 229/15 k.m.2; 230/2 k.m.2; 231/2 k.m.2; 232/2 k.m.2; 233/2 k.m.2; 234/2 k.m.2;
235/2 k.m.2; 236/4 k.m.2; 237/4 k.m.2; 238/4 k.m.2; 239/4 k.m.2; 240/6 k.m.2; 241/8 k.m.2; 242/6
k.m.2; 243/6 k.m.2; 244/8 k.m.2; 245/6 k.m.2; 246/6 k.m.2; 247/6 k.m.2; 248/6 k.m.2; 249/6 k.m.2;
250/4 k.m.2; 251/4 k.m.2; 252/4 k.m.1; 253/4 k.m.2; 254/4 k.m.2.
oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Srocko; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid. 225/2 k.m.2 (225 k.m.2)
Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego:
obręb ewid. Srocko; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 369/9 k.m.3; 163/6 k.m.2; 226/20 k.m.2; 232/2
k.m.2; 245/6 k.m.2; 246/6 k.m.2; 247/6 k.m.2; 248/6 k.m.2.
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb ewid. Srocko; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 369/1 k.m.3; 368/2 k.m.3.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

aktualności
Podróże
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W kategorii „Polityka, samorządność i społeczność lokalna”

Paszport covidowy już obowiązuje Monika Fajer „Osobowością
Roku Polski 2020”
■ cd. ze str. 1

Każdemu posiadaczowi certyfikatu udającemu
się w podróż do innego państwa UE mają przysługiwać te same prawa, co mieszkańcowi tego kraju
spełniającemu warunki potwierdzone zaświadczeniem podróżnika. Na stronach Komisji Europejskiej podkreślono, że obywatele państw Unii
będą mogli po niej podróżować również bez certyfikatu, ale będzie się to wiązało z koniecznością
przedstawiania innych wymaganych zaświadczeń.
Certyfikatu nie należy też mylić z paszportem lub
dowodem tożsamości, który nadal jest potrzebny
przy przekraczaniu granic krajów UE, niebędących
w strefie Schengen, czyli Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Cypru i Irlandii.
Unijny Certyfikat COVID (UCC) mogą pobrać
osoby w pełni zaszczepione, które otrzymały dwudawkową lub jednodawkową szczepionkę, która
została dopuszczona na rynku UE. Jest on ważny
od 14. dnia do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.
Certyfikat wystawiany jest również osobom,
które otrzymały negatywny test wykrywający wirusa SARS-CoV-2 - antygenowy lub PCR. W takim
przypadku takie zaświadczenie ważne jest
w Polsce 48 godzin od daty pobrania próbki do badania. Akceptowane są badania metodą PCR oraz
antygenowe.
Również ozdrowieńcy mogą pobrać certyfikat,
który w ich przypadku będzie ważny od 11. dnia

do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku
testu PCR.
Wszystkie kraje akceptujące Unijny Certyfikat
uznają zaświadczenia szczepień wykonanych
preparatami przyjętymi do obrotu w całej UE
(czyli szczepionkami, których używa się również
w Polsce: firm Pfizer/BioNTech, AstraZeneca,
Moderna i Johnson & Johnson), niektóre z nich
rozszerzyły tę listę o inne substancje.
Większość państw już akceptuje certyfikaty
lub zaczęło to robić 1 lipca. Przewidziano sześciotygodniowy okres przejściowy dla krajów,
które nie są jeszcze gotowe z wprowadzeniem
tego systemu. KE stworzyła infrastrukturę informatyczną pozwalającą na wzajemne uznawania
zaświadczeń. Oprócz 27 państw UE, certyfikat
będzie działał także w Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie.
Podróżując do większości krajów europejskich,
trzeba także wypełnić formularz lokalizacyjny,
często dostępny online.
Wszystkie szczegółowe i aktualne informacje
dotyczące podróżowania po Europie i Unijnego
Certyfikatu Covid dostępne są na prowadzonej
przez UE stronie www.reopen.europa.eu/pl,
a także na stronach polskiego rządu: www.gov.pl/
web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
i https://www.gov.pl/web/certyfikat.

■ Katarzyna Gwara

Od 1 lipca

Możemy wypożyczać
rowery miejskie
O wiele później niż zazwyczaj, ale
jednak... 1 lipca ruszył kolejny sezon
rowerów miejskich. Operatorem systemu jest – podobnie jak w latach
poprzednich – firma Nextbike Polska.
Do dyspozycji mieszkańców oddano
w sumie ponad 200 jednośladów zlokalizowanych na 23 stacjach.
Standardowo sezon Częstochowskiego
Roweru Miejskiego rozpoczynał się wraz
z początkiem kwietnia. W tym roku z powodu nasilenia pandemii i problemów organizacyjno-technicznych start mocno się
opóźnił. Niektórzy wątpili już, że w ogóle
nastąpi. Ostatecznie jednak od 1 lipca
w Częstochowie ponownie możemy wypożyczać miejskie jednoślady. - Częstochowski
Rower Miejski jest coraz popularniejszy.
Zarejestrowało się w nim ponad 24 tysiące
osób, wypożyczając rowery ponad 414 tysięcy razy – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - W zeszłym roku było to blisko
90 tysięcy wypożyczeń i ponad 24 tysiące
wyjeżdżonych godzin. Rekordzista wypożyczał jednoślady 819 razy, czyli prawie
cztery razy dziennie. Cieszę się więc, że
wreszcie udało się rozpocząć kolejny sezon
– podkreśla prezydent.
Do dyspozycji mieszkańców oddano
w sumie ponad 200 jednośladów zlokalizowanych na 23 stacjach. W minionym sezonie w ramach budżetu obywatelskiego
powstały trzy nowe: dwie na Rakowie –
przy Placu Orląt Lwowskich i stadionie Rakowa oraz jedna na Grabówce.
Na tym jednak nie koniec. W tym sezonie nowe stacje mają się pojawić –
prawdopodobnie w połowie lata - przy
centrach przesiadkowych PKP Stradom
i PKP Raków. Poza tym trzy stacje zmieniają swoją lokalizację. Przeniesiono już
dwie – ze skrzyżowania ul. Dekabrystów z aleją Armii Krajowej - pod letnią
pływalnię i Park Wodny MOSiR przy ul.

Dekabrystów, a także z alei Niepodległości (trwający remont) – pod centrum
przesiadkowe i główną stację PKP Częstochowa przy ul. Piłsudskiego. Trzecia
stacja ma zostać przeniesiona w najbliższym czasie z ronda im. Kuleja na rondo
im. ks. Guzika (na Dźbowie). - Cieszymy
się, że możemy ponownie gościć w Częstochowie - mówi Tomasz Wojtkiewicz,
prezes Nextbike Polska. - W tym sezonie
mamy niespodziankę dla mieszkańców.
Będą oni mogli korzystać z globalnej aplikacji Nextbike, która daje użytkownikom
wiele dodatkowych korzyści. Rejestracja
trwa kilka chwil, a następnie można korzystać z rowerów miejskich wszędzie tam,
gdzie Nextbike jest operatorem tj. w ponad
250 miastach na 4 kontynentach – dodaje.
Rower możemy wypożyczyć również, korzystając – tradycyjnie - z aplikacji Częstochowskiego Roweru Miejskiego (wystarczy
po zalogowaniu wpisać numer roweru lub
zeskanować kod QR) lub terminala stacji
wypożyczeń. Wpisujemy w nim swój numer
telefonu, PIN i numer roweru. Potem należy wypiąć rower z elektrozamka i można
udać się na przejażdżkę. Rower zwracamy
na dowolnej stacji Częstochowskiego Roweru Miejskiego wpinając w elektrozamek
lub – jeżeli stacja jest pełna – przypinając
do innego roweru za pomocą linki z zamkiem szyfrowym. W takim wypadku trzeba
potwierdzić zwrot w systemie za pomocą
aplikacji lub terminala.
Zasady wypożyczania jednośladów w naszym mieście nie zmieniły się. Pierwsze
30 minut każdego wypożyczenia jest bezpłatne. Po przekroczeniu tego czasu będą
naliczane opłaty zgodne z cennikiem. Według danych z zeszłego roku średni czas
wypożyczenia wynosił około 17 minut, więc
większość przejazdów było darmowych.
Sezon Częstochowskiego Roweru Miejskiego potrwa do końca października.
■ Katarzyna Gwara

■ cd. ze str. 1
Teresa Szajer: Jak Pani zareagowała na nominację?

Monika Fajer: Byłam oczywiście zaskoczona, aczkolwiek docierały do mnie informacje o tym, że zostałam nominowana po raz kolejny do plebiscytu „Osobowość
Roku Polski 2020”. Pragnę podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój
głos. Jest to dla mnie wyjątkowa zapłata za pracę, którą wykonuję na co dzień
i która daje mi nie tylko dużo satysfakcji, ale i przyjemności. Postaram się nie zawieść Państwa zaufania. Możecie Państwo ze wszystkimi sprawami, których nie
możecie rozwiązać sami, zwracać się do mnie.
T.S.: Była pani zaskoczona trzecim miejscem w ogólnopolskim głosowaniu? To bardzo wysoka pozycja...

M.F.: Oczywiście bardzo doceniam to, że ludzie na mnie głosowali, jest to dla
mnie bardzo ważne i cenne. W mojej pracy zawsze najważniejszy był człowiek
i jego problemy, które staram się w miarę swoich możliwości rozwiązywać. Praca
na rzecz pokrzywdzonych czy poszkodowanych życiowo - tak myślę - zaowocowała tym, że zajęłam owe trzecie miejsce. To zobowiązuje mnie do jeszcze większego wysiłku, niż do tej pory. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję.
T.S.: Pani Moniko, gdzie można się do pani zgłaszać?

M.F.: Oczywiście główna nasza siedziba mieści się w Częstochowie przy ulicy
NMP 51, jest to Biuro Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Zapraszam również
szczególnie mieszkańców Myszkowa i okolic, do naszej siedziby w Myszkowie na
ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 3B lokal 26.
T.S.: Gratuluję i dziękuję za rozmowę.

Dobry Start

Można już wnioskować o 300 plus
Można już składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”. W tym
roku czekają nas jednak zmiany.
Wnioski można wysyłać wyłącznie
drogą elektroniczną, obsługą i wydawaniem decyzji od teraz zajmuje się
ZUS, a samo świadczenie jest wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

wypełnieniu wniosku o świadczenie 300
plus. Informacja o dyżurach ZUS jest dostępna na stronie internetowej www.zus.pl,
gdzie w zakładce „Dobry Start”, znajduje się
harmonogram dyżurów. Jest on na bieżąco
aktualizowany i dodawane są kolejne mobilne stanowiska PUE w różnych miejscowościach - informuje rzeczniczka.

To kolejny rok programu „Dobry Start”,
jednak w tym roku nastąpiły pewne zmiany.
Po pierwsze obsługą i wydaniem decyzji
w sprawie świadczenia zajmuje się ZUS,
po drugie wnioski należy składać tylko
elektronicznie, a po trzecie wypłata świadczenia następuje wyłącznie na rachunek
bankowy. - Jeśli chodzi o elektroniczne
składanie wniosku, to do dyspozycji rodziców jest kilka kanałów. Mogą to zrobić
za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej w 15
bankach lub portalu Emp@tia. Natomiast
opiekunowie faktyczni, prawni uczących
się dzieci, czy dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych - takie wnioski
mogą składać jedynie za pośrednictwem
PUE ZUS - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS. - W razie trudności z założeniem profilu czy poprawnym
wypełnieniu wniosku zapraszamy do naszych placówek, gdzie będzie można uzyskać pomoc w tym zakresie - dodaje.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Aby złożyć go za pośrednictwem
PUE ZUS, trzeba mieć założony profil na
tym portalu. Taki profil można założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą
pracowników ZUS.
We wniosku o 300 plus – oprócz innych
danych, które są niezbędne do przyznania
świadczenia – należy podać numer rachunku bankowego, na który będzie przekazane świadczenie. Ponadto koniecznie
trzeba będzie podać adres mailowy i numer
telefonu. Te dane będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie
do założenia profilu na portalu Platformy
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, dla tych
osób, które składały wniosek poprzez bankowość elektroniczną lub portalu Emp@
tia, a jeszcze go nie mają.
Profil PUE jest niezbędny dla każdego
wnioskującego, bo tam, w skrzynce odbiorczej znajdować się będzie decyzja o przyznaniu świadczenia i inne informacje.
- Dlatego też jeśli rodzic złoży wniosek
o to świadczenie poprzez bankowość elektronicznej lub portalu Emp@tia, to sprawdzimy, czy ma on profil na portalu PUE
ZUS. Jeśli nie, to wówczas założymy taki
profil, po to by rodzic mógł sprawdzić stan
realizacji swojego wniosku. Natomiast potwierdzenie o rejestracji profilu otrzyma na
adres e-mail, który podał we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzyma
jednorazowe hasło, które należy zmienić
przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS - tłumaczy Beata Kopczyńska.

ZUS w terenie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta
Polska oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego podpisali listy intencyjne,
dzięki którym w wybranych placówkach
Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu wniosku o świadczenie 300 plus, gdzie zainteresowanym
pomagać będą pracownicy ZUS.
- Z naszymi mobilnymi punktami PUE
będziemy także w niektórych urzędach
miast, gmin, ośrodkach pomocy społecznej
i innych placówkach, aby pomóc rodzicom
w założeniu profilu PUE i elektronicznym

Niezbędne dane

■ Katarzyna Gwara
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W poniedziałki

Domagają się podwyżek

Protest ratowników medycznych ZUS dłużej otwarty dla klientów
W kilku miastach w całej
Polsce odbył się protest ratowników
medycznych,
którzy domagali się wzrostu
wynagrodzeń oraz nowelizacji ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnił, że
„środki na wynagrodzenia
dla ratowników nie będą
niższe niż do tej pory”.
Protest został zorganizowany
przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych. Manifestacje odbyły się
w kilku miastach wojewódzkich
m.in. w Warszawie, Katowicach,
Krakowie, Wrocławiu i Olsztynie.
Ratownicy domagali się wzrostu
wynagrodzeń oraz nowelizacji
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Chodzi
o tzw. współczynnik pracy, według którego ustalane miałoby
być najniższe wynagrodzenie.
Przypominali również, że
w ustawie zostali sklasyfikowani
jako “inny zawód”. A to, że nie
mają odrębnej klasyfikacji, jak lekarze czy pielęgniarki, wpływa na
ich płace. Ratownicy obawiali się
więc spadku zarobków po utracie
dodatku „ratowniczego”, który
był wypłacany do końca czerwca.

Reprezentanci tej grupy zawodowej w dniu manifestacji
spotkali się z rządzącymi. Rozmowy trwały blisko pięć godzin.
Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska po rozmowach
z Ogólnopolskim Związkiem
Zawodowym Ratowników Medycznych przekazał, że „środki,
które są przeznaczone na wynagrodzenia, nie będą przekazywane w kwotach niższych niż na
dzień 30 czerwca 2021 r.”. - Czyli
te pieniądze, które trafiają w tej
chwili do ratownictwa medycznego nie będą niższe niż do tej
pory - wyjaśnił Kraska. Zapewnił
przy tym, że w żadnej stacji pogotowia ratunkowego nie zostaną obniżone wynagrodzenia
ratownikom.
Jak zaznaczył, ukazało się
już zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych
przez pielęgniarki i położne oraz
ratowników medycznych. Z słów
wiceministra wynika, że ratownicy w karetkach mogą liczyć
na tak zwane dodatki za święta
i pracę w nocy – do tej pory
przysługiwały one wyłącznie
ratownikom pracującym w szpitalnych oddziałach ratunkowych
oraz pielęgniarkom pracującym

w szpitalnych oddziałach. - Ten
dodatek dla ratowników medycznych jeżdżących w karetkach wprowadziliśmy w okresie
covidowym. Chcemy także ten
dodatek wpisać na stałe dla ratowników medycznych. Myślę,
że to jest dobra informacja, bo
to będzie dodatkowe wynagrodzenia dla tych pracowników
- mówił wiceminister zdrowia.
Zaznaczył, że podczas spotkania
rozmawiano
także
o ustawie o zawodzie ratownika
medycznego oraz samorządzie
ratowników medycznych. - Ta
ustawa została skierowana do
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Został nadany cykl
legislacyjny. Mam nadzieję, że
w najbliższych miesiącach będzie procedowana i ratownicy
będą mieli swój własny samorząd - powiedział Kraska.
Wiceszef resortu zdrowia
zobowiązał się również do cyklicznych spotkań z organizacjami związkowymi, aby - jak
określił - „nasze rozmowy były
częstsze”. Zdaniem szefa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych
pewnie kwestie nadal nie zostały rozwiązane. Piotr Dymon
ma jednak nadzieję, że uda się
wypracować rozwiązania satysfakcjonujące dla obu stron.

Spis Powszechny

Chcesz się spisać?
Zrób to w plenerze!
Jeśli wciąż nie wzięliście udziału
w Spisie Powszechnym wkrótce będzie ku temu doskonała okazja. Przy
centrach handlowych ,,Promenada”
i ,,Jagiellończycy” pojawią się bowiem
mobilne punkty do samospisu. Do tej
pory z plenerowych stanowisk skorzystało już ponad 200 osób.
Mobilne punkty zostaną ustawione
6 lipca przy Centrum Handlowym ,,Promenada” i 8 lipca przy Centrum Handlowym
,,Jagiellończycy” (w pobliżu minironda
przy „okrąglaku”).
Przedstawiciele
Miejskiego
Biura
Spisowego będą czekać na wszystkich
chętnych w godzinach od 10.00 do 13.00.
Utworzenie punktu będzie uzależnione od
warunków atmosferycznych.
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021 potrwa do 30 września,
a jego podstawową metodą jest internetowy samospis. Odbywa się on poprzez
stronę https://spis.gov.pl/ za pośrednictwem formularza spisowego.
Spisując się przez internet mamy również możliwość wzięcia udziału w loterii,
w której wygrać można wiele atrakcyjnych nagród. Zgłoszenia do niej przyjmo-

wane są do 7 lipca.
Jeśli nie możemy spisać się we własnym
zakresie, możemy zadzwonić na infolinię
22 279 99 99 i zrobić to przez telefon.
Można też ciągle korzystać ze stanowisk
spisowych w głównym budynku Urzędu
Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej
– w godzinach pracy Urzędu (są zlokalizowane przy punkcie informacyjnym
w głównym holu UM).
Jeśli nie spiszemy się przez internet
lub telefon, skontaktuje się z nami rachmistrz spisowy, dzwoniąc z numeru
22 828 88 88. Zgodnie z ustawą nie można
odmówić mu przekazania danych. Tożsamość rachmistrza spisowego można potwierdzić, dzwoniąc na infolinię spisową
22 279 99 99.
Przypominamy również, że trwają już
wywiady bezpośrednie. Do wszystkich,
którzy dotąd nie spisali się sami przez
internet lub telefon, może zapukać rachmistrz spisowy.
Udział w spisie to obowiązek wynikający z ustawy o Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań
w 2021 r. Odmowa udziału grozi karą
grzywny na podstawie art. 57 ustawy
o statystyce publicznej. Nasze dane chroni
tajemnica statystyczna.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Od lipca w każdy poniedziałek sale
obsługi klientów w ZUS będą
otwarte do godz. 18.00. Sytuacja
epidemiologiczna w kraju jest
coraz lepsza, dlatego ZUS przywraca wydłużone godziny pracy.
W pozostałe dni robocze, czyli od
wtorku do piątku, obsługa odbywać się
będzie w dotychczasowych godzinach,
czyli od godz. 8.00 do godz. 15.00.
Przedłużone godziny pracy to możliwość osobistego załatwienia swoich
spraw w ZUS. - To przede wszystkim
duża wygoda dla osób, które są aktywne zawodowo i we wcześniejszych
porach nie mogą pojawić się w urzędzie. Ale popołudniowe poniedziałki
to także dobry moment na złożenie wizyty w ZUS przez innych klientów, bo
zwykle o tej porze jest niewiele osób,
więc szybko można uzyskać pomoc –
mówi Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa
śląskiego.

Spotkanie online
Mimo wydłużonych godzin pracy
ZUS zachęca do załatwiania swoich
spraw online, bez wychodzenia
z domu. - Nie każda sprawa wymaga
osobistej wizyty w urzędzie. Z ekspertem ZUS możemy spotkać się korzystając z wideorozmowy. W trakcie
takiej rozmowy dopytamy o swoją
sprawę emerytalną, rentową, czy zasiłkową. Pracownik ZUS powie nam jakie

dokumenty są niezbędne do złożenia
wniosku i wskaże dogodne rozwiązania. Nie trzeba wychodzić z domu,
by uzyskać te informacje – zapewnia
Beata Kopczyńska.
E- wizytę umawiamy poprzez stronę
internetową www.zus.pl. Do przeprowadzenia takiego spotkania online
potrzebny jest komputer z kamerą lub
smartfon oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Korzystasz z e-wizyty?
Pamiętaj!
Jeśli klient w czasie e-wizyty chce
uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy
go pokazać do kamery podczas wideo
spotkania ze specjalistą ZUS. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun
faktyczny lub prawny. Wtedy klient
powinien zaznaczyć odpowiednią
opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient
ma pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć
e-wizytę w imieniu innej osoby.
PUE wygodne narzędzie dla każdego
- Nasi klienci mogą już większość
spraw załatwić zdalnie, korzystając
ze swojego indywidualnego konta na
Platformie Usług Elektronicznych
ZUS. Przypomnę tylko, że wnioski
o zwolnienie ze składek w ramach
Tarczy antykryzysowej, świadczenie
postojowe czy aktywację bonu turystycznego – dodaje rzeczniczka.

aktualności
Częstochowa

Promenada Śródmiejska
będzie miała patronkę
Olga Aleksandra Sipowicz, powszechnie znana jako Kora,
została wybrana na patronkę
Promenady Śródmiejskiej. Decyzję w tej sprawie podjęli
miejscy radni.
Przypomnijmy,
Promenadę
Śródmiejską oddano do użytku
w ubiegłym roku. Powstała ona

na dawnych terenach składowych
”Węglobloku” pomiędzy al. Wolności i ul. Śląską.
Kora, właściwie Olga Aleksandra Sipowicz (primo voto Jackowska) urodziła się 8 czerwca
1951 w Krakowie, a zmarła 28
lipca 2018 w Bliżowie. Ta polska
piosenkarka rockowa i autorka
tekstów uważana jest za jedną
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z najbardziej charyzmatycznych
i wybitnych postaci w historii polskiego rocka, za jego ikonę. W latach 1976–2008 była wokalistką
zespołu Maanam. Zespół wydał
11 studyjnych albumów i wylansował kilkadziesiąt przebojów,
m.in. „Boskie Buenos”, „Żądza pieniądza”, „O! nie rób tyle hałasu”,
„Krakowski spleen”, „Kocham cię,
kochanie moje”, „To tylko tango”,
„Lucciola”, „Anioł”, „Wyjątkowo
zimny maj”, „Róża”, „Zapatrzenie”,
„Po prostu bądź”, „Po to jesteś
na świecie”. Kora była autorką
większości tekstów do piosenek
Maanamu. Po rozpadzie zespołu
kontynuowała karierę solową.

Większość na schronisko

Ponad milion
na zwierzaki
Ponad 1,4 mln zł zarezerwowano w częstochowskim
budżecie na realizację zadań
związanych z ochroną zwierząt.
Zdecydowana większość tej
sumy to koszt prowadzenia
Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt przy ul. Gilowej.
- Zgodnie z odpowiednim zapisem ustawy o ochronie zwierząt
zapobieganie ich bezdomności
oraz zapewnienie opieki tym,
które są bądź stają się bezdomne,
należy do zadań własnych gminy.
Na podstawie tej ustawy, do 31
marca każdego roku Rada Miasta
zobowiązana jest do określenia
w drodze uchwały programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – informuje
Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.

ryjną sterylizację bądź kastrację
zwierząt w schronisku, poszukiwanie opiekunek/opiekunów
dla bezdomnych zwierząt czy
zapewnianie całodobowej opieki
weterynaryjnej dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach
drogowych. - W programie jest
też znakowanie ,,schroniskowych” czworonogów, wskazywanie gospodarstwa rolnego
w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim, opieka nad
wolno żyjącymi kotami (w tym
ich dokarmianie), a także sterylizacja/kastracja kotów wolno
żyjących – mająca ograniczyć ich
populację (wraz z ich odpchleniem i odrobaczeniem). W programie oczywiście znalazło się też
miejsce na sterylizację/kastrację
psów i kotów posiadających właścicieli (przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli) – wylicza
Włodzimierz Tutaj.

18 lutego tego roku radni przyjęli więc odpowiedni program.
Wojewoda Śląski – jako organ
nadzorczy – rozstrzygnął jednak
o jego nieważności. - Głównym
zarzutem był brak szczegółowego podziału środków na
wymienione zadania. Dlatego
zmieniono zapisy co do finansowania programu – są one
zgodne z podziałem środków na
zadania w miejskim budżecie,
bez szczegółowego rozbicia ich
na poszczególne czynności. Ilość
funduszy przeznaczonych na
realizację poszczególnych czynności jest bowiem uzależniona
od realnych potrzeb i zdarzeń
– nie ma możliwości ustalenia
ich na etapie przygotowywania
oraz przyjmowania programu
uchwałą – wyjaśnia.
Program obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku, obligato-

Na realizację programu w miejskim budżecie zabezpieczono
łącznie dokładnie 1 440 500 zł.
Z tej kwoty na zadania Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Oddziału w Częstochowie – w ramach prowadzenia
Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt – zgodnie z umową
dotacji przeznaczono środki
w wysokości 1,2 mln zł, a na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów
wolno żyjących – 50 tys. zł. Na
zakup karmy i domków dla takich
kotów – czyli opiekę nad nimi –
zapisano fundusze w wysokości
6 tys. zł. Taka sama kwota przeznaczona jest na zapewnienie
miejsca zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym
wraz z ich utrzymaniem. Z kolei
178,5 tys. zł zabezpieczono na
sfinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów,
które mają właścicieli.

Dramatyczne wieści

To koniec funkcjonowania szpitala
onkologicznego w Częstochowie
Ta wiadomość spadła na pacjentów Specjalistycznego
Szpitala Onkologicznego NU-MED w Częstochowie, jak
grom z jasnego nieba. Placówka wraz z pierwszym lipca
zawiesiła swoją działalność.
Jakiś czas temu przestała już
przyjmować nowych pacjentów. Ci, którzy są
w trakcie leczenia, mogą zdecydować się na bezpłatny
transport do Tomaszowa Mazowieckiego,
Dąbrowy
Górniczej bądź Katowic.
Szpital NU-MED mieścił się przy
ulicy Warszawskiej. Jak wyjaśnia
Jacek Stępnicki, rzecznik prasowy
NU-MED decyzja o zawieszeniu
działalności wynika z braku
możliwości dalszego rozwijania
placówki. - NFZ sześciokrotnie
odrzucił wniosek o onkologię kliniczną dla Częstochowy - mówi
Jacek Stępnicki, rzecznik prasowy
NU-MED. - Wcześniej wnioskowaliśmy również o możliwość wykonywania zabiegów z chirurgii
onkologicznej. Nie zyskało to
przychylności i nie otrzymaliśmy
kontraktu na te świadczenia. Nie
mając możliwości rozwoju, nie jesteśmy kompleksowi. A tym powinien charakteryzować się szpital

onkologiczny. W Częstochowie
nie mieliśmy nawet pełnej chemioterapii. To z kolei nie pozwalało
nam na realizowanie programów
lekowych i dedykowanych terapii,
które zapewniają lepsze możliwości dla pacjentów. Nie bardzo
rozumiemy decyzję Narodowego
Funduszu Zdrowia. Usłyszeliśmy,
że nie spełniamy wymogów i stąd
decyzje odmowne, ale w przypadku szpitala, który prowadzimy
w Tomaszowie Mazowieckim, te
wymogi już spełniamy... - tłumaczy
Jacek Stępnicki.
Co zatem z pacjentami, którzy
są w trakcie leczenia? - W związku
z zaistniałą sytuacją podjęliśmy
działania gwarantujące kontynuację leczenia oraz możliwość uzyskania bezterminowo wszelkich
informacji drogą telefoniczną lub
bezpośrednio pod adresem: ul.
Warszawska 30 w Częstochowie
9 lipca – mówi Jacek Stępnicki,
rzecznik prasowy NU-MED
Kontynuacje
leczenia
częstochowskich pacjentów mają
zapewnić – w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
– następujące jednostki:
• Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie
Mazowieckim

• Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny
w Dąbrowie Górniczej
• Uniwersyteckie Centrum
Klinicznej im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Placówka
zobowiązała
się
do zorganizowania pacjentom
darmowego transportu do poszczególnych lokalizacji. - W poniedziałek
pierwsza
grupa
pacjentów z Częstochowy została
dowieziona do szpitala w Tomaszowie Mazowieckim. Oczywiście
zdajemy sobie sprawę z tego, że
sytuacja nie jest komfortowa, ale
nic nie możemy zrobić – zaznacza
Jacek Stępnicki. Być może wkrótce
kontynuacja leczenia możliwa będzie również w Blachowni.
Jak zapewniają przedstawiciele
szpitala, wszystkie skierowania
na badania diagnostyczne wystawione do 30.06.2021 r. zachowują ważność i będą realizowane
w dotychczasowych placówkach.
Szczegółowe informacje uzyskamy pod numerami telefonu:
503-961-985, 503-962-078;
503-962-117, 516-210-326.
Są one aktywne od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00
do 17.00.
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■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

abc na kołach to największa w Polsce,
nowoczesna sieć sklepów mobilnych

Poprowadź sklep na kołach
i zacznij zarabiać!
Nie wymagamy doświadczenia, tylko zaangażowania
Potrzebujesz tylko prawa jazdy kat. B i chęci do pracy

4000 zł netto gwarantowanego wynagodzenia
+1400 zł na paliwo
+ do 2500 zł prowizji od sprzedaży
kontakt@abcnakolach.pl
882 590 962, 507 010 084

www.abcnakolach.pl
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Nietypowa atrakcja

Zanocuj
w lesie
Uwielbiacie spędzać czas na łonie natury? Skorzystajcie z propozycji Lasów
Państwowych, które do dyspozycji miłośników bushcraftu i surwiwalu
udostępniły ponad 600 tys. ha w 425
nadleśnictwach. Dotychczas takich legalnych miejsc do nocowania w lasach
było tylko 46. Teraz obszary, na których
wolno nocować bez zgłaszania znajdziemy we wszystkich nadleśnictwach
w całym kraju.
Należy pamiętać, że bez względu na to,
jakiego sprzętu będziemy używać do wypoczynku, nie może on niszczyć drzew,
krzewów oraz runa leśnego. Utrzymany
jest także zakaz używania otwartego ognia
poza wyznaczonymi do tego miejscami.
Każdy, kto będzie chciał nocować w lesie –
w wyznaczonych strefach - dłużej niż dwie
noce z rzędu lub w grupie większej niż dziewięć osób musi zgłosić to drogą mailową
do miejscowego nadleśnictwa i otrzymać
akceptację w wiadomości zwrotnej.
Wybierając się do „leśnego hotelu”, należy
jednak pamiętać, że nie znajdziemy tam
żadnych kranów, bieżącej wody, restauracji
czy parkingu. Są za to wspaniała przyroda,

dzikie zwierzęta czy owady i nie zawsze
sprzyjające warunki atmosferyczne. Akcja
„Zanocuj w Lesie” skierowana jest przede
wszystkim do osób przygotowanych do
bytowania w trudnych warunkach terenowych. Spędzenie nocy w lesie to zetknięcie
się z dziką przyrodą w całej okazałości.
Dlatego nie należy zapominać o zasadach
bezpieczeństwa, zdrowym rozsądku oraz
przestrzeganiu regulaminu dostępnego na
stronie internetowej Lasów Państwowych.

Defibrylator

Wiele miejsc do nocowania w lesie
znajdziemy między innymi na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Spory obszar
wyznaczono też przy Jeziorze Porajskim.
Przypominamy też, że fragmenty lub całe
obszary wyznaczone do nocowania mogą
być czasowo wyłączane z użytkowania ze
względu na sytuację przeciwpożarową, lub
inne względy związane z bezpieczeństwem
nocujących oraz otaczającej ich przyrody.

Mapę, gdzie zaznaczone są wszystkie
„leśne hotele” znajdziemy na stronie
www.bdl.lasy.gov.pl
Na mapie są dwa rodzaje (wyróżnione
kolorami) obszarów:
Kolor pomarańczowy - obszary, na
których można korzystać z kuchenek
gazowych przez najbliższy rok – do
14.04.2022 r. na całym obszarze, a
ogniska tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
Kolor żółty - pozostałe obszary, gdzie
można korzystać z ognia wyłącznie w
miejscach do tego wyznaczonych.

Olsztyn - Częstochowa

Sprzęt ratujący
Trasa rowerowa zostanie wyremontowana
życie w kłobuckiej Blisko dwukilometrowy odcinek trasy
rowerowej od granic Częstochowy aż
do Odrzykonia zostanie wyremontokomendzie
wany. Prace mają zostać zrealizowane

W Komendzie Powiatowej Policji w Kłobucku zamontowano defibrylator. Sprzęt
ratujący życie znajduje się w poczekalni.
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia, policjanci i osoby przebywające
w pobliżu komendy będą mogły podjąć
skuteczną akcję reanimacyjną jeszcze
przed przybyciem pogotowia ratunkowego.
Defibrylator zamontowano w poczekalni kłobuckiej komendy przy ulicy Bohaterów Bitwy
pod Mokrą nr 5. To ratujące życie urządzenie jest
skuteczną metodą zwiększającą szanse przeżycia
podczas ciężkich zaburzeń pracy serca.
Gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia,
prowadzenie ucisków klatki piersiowej i użycie
AED w ciągu 3 do 5 minut od utraty przytomności,
daje ratowanej osobie nawet 70% szans na przeżycie. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny
(AED) to urządzenie, którego należy użyć w przypadku udzielania pomocy osobie, u której doszło
do nagłego zatrzymania krążenia – gdy osoba jest
nieprzytomna i nie oddycha. Obsługa AED nie
wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi instruuje osobę
udzielającą pierwszej pomocy, a dostarczany impuls elektryczny może przywrócić prawidłowy
rytm serca.
Zakup AED to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego
Niezależnego
Samodzielnego
Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego oraz współpracy Wydziału
Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane
z Funduszu Prewencyjnego PZU.

w tym roku.

Inwestycję uda się zrealizować dzięki
Śląskiemu Pakietowi dla Turystyki, w ramach którego Urząd Gminy w Olsztynie
złożył wniosek aplikacyjny, pozytywnie
oceniony przez Zarząd Województwa.
Pod koniec czerwca Sejmik Woje-

wództwa przyznał gminie wnioskowaną
pomoc finansową.
Zbudowana w 2004 roku trasa rowerowa Odrzykoń – Częstochowa wymaga
pilnego remontu. Szczególnie odcinki
zniszczone przez korzenie sosen.
– W ramach remontu planujemy m.in.
położyć nową nakładkę asfaltobetonową
na całej długości trasy oraz wyeliminować niszczenie drogi przez korzenie
drzew – zapowiada Tomasz Kucharski,
wójt Gminy Olsztyn.

Dzięki temu, po wybudowaniu przez
gminę w latach 2018-2019 trasy rowerowej Olsztyn – Odrzykoń (która kosztowała 2 mln zł), rowerzyści będą mieli
w całości praktycznie nową drogę od
Częstochowy do Olsztyna.
Uroczyste wręczenie symbolicznych
czeków przez Marszałka Województwa,
Jakuba Chełstowskiego zaplanowane
zostało na 6 lipca. Prace przygotowawcze do remontu już trwają.

Łącząca Janów ze Złotym Potokiem

Promenada zostanie
przebudowana

Pół miliona złotych otrzyma gmina Janów na przebudowę „promenady” łączącej tę miejscowość ze
Złotym Potokiem.
Gmina Janów otrzyma pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego w ramach „Śląskiego pakietu dla
turystyki”. Inicjatywę wspierała europoseł Jadwiga Wiśniewska. Ostatecznie na realizację tego zadania przyznano 500 000 zł. Dzięki tym środkom możliwa będzie
przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Janów
i Złoty Potok. - Cieszę się, że moje blisko dwuletnie starania o pozyskanie środków na ten cel zostały zwieńczone sukcesem – podkreśla Edward Moskalik, wójt
gminy Janów. - Jestem przekonany, że ścieżka pieszo-rowerowa sprawi wielką radość nie tylko mieszkańcom, ale
i turystom, którzy tak licznie i chętnie co roku odwiedzają
naszą gminę – podsumowuje.

Używana odzież motocyklowa
ODZIEŻ SKÓRZANA I TEKSTYLNA
BUTY I AKCESORIA MOTOCYKLOWE
CZYSZCZENIE, OZONOWANIE I RENOWACJA ODZIEŻY
NAPRAWA I PRZERÓBKA ODZIEŻY
HAFT CYFROWY, NASZYWKI I PROJEKTY

ul. Podkolejowa 25/31

artstudioka2.pl

696 768 887

artstudioka2
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Honorowy Dawca Krwi

Order dla częstochowskiego policjanta
Sierżant sztabowy Tomasz
Szczepanek z Komisariatu III Policji w Częstochowie otrzymał
odznakę „Honorowy Dawca Krwi
- Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Policjant z Częstochowy
został wyróżniony za wybitne
zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz
aktywną działalność w ruchu
honorowego krwiodawstwa.
Oddał już ponad 20 litrów krwi.
O tym, jak dużą rolę odgrywa
krew w życiu każdego z nas, wiedzą
wszyscy. Nie każdy jednak ma świa-

domość, że wciąż jej brakuje. Dlatego policjanci chętnie włączają się
w akcje promujące oddawanie krwi
i sami są jej honorowymi dawcami.
Sierżant sztabowy Tomasz Szczepanek pomaganie ma we krwi.
W 2006 roku po raz pierwszy
stawił się w punkcie krwiodawstwa.
Łącznie przez 15 lat, dla ratowania
ludzkiego zdrowia i życia, oddał
już 21,6 litrów krwi. Teraz został
uhonorowany ministerialnym orderem „Honorowego Dawcy Krwi
- Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
To niezwykle ważne i prestiżowe
odznaczenie nadawane jest hono-

rowym dawcom krwi w uznaniu
wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia
oraz aktywnej działalności w ruchu
honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni
honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub
odpowiadającą tej objętości ilość
jej innych składników.
Każdy z nas może pomóc innym
oddając krew. To bezcenny lek,
którego nie da się wyprodukować,
ani kupić. Dzielenia się cząstką
siebie... nic nie kosztuje.
■ Katarzyna Gwara

Gdzie
w
Częstochowie
Przy ulicy Kopernika
powstało nowe hospicjum legalnie kupisz Konopie?
Częstochowa

Centrum Opieki Paliatywnej
„Palium”, które powstało przy
ulicy Kopernika w Częstochowie, zostało już oficjalnie
otwarte. W uroczystościach
związanych z tym wydarzeniem wzięła udział między
innymi Pierwsza Dama Agata
Kornhauser-Duda. W placówce
będzie
mogło
przebywać 30 pacjentów.

Budynek
o
powierzchni
2000m2, w którym mieści się
Centrum Opieki Paliatywnej, został zakupiony pod koniec 2015
roku. Była to inicjatywa Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej
Ziemi Częstochowskiej podyktowana potrzebami pacjentów
wymagających opieki paliatywnej
w subregionie północnym województwa śląskiego. Od tego
czasu trwały prace związane z remontem i adaptacją budynku dla
potrzeb pacjentów wymagających
stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej opieki paliatywnej. Udało
się to zrealizować przy wsparciu

ludzi dobrej woli, a także wielu
instytucji i firm. Łączny koszt inwestycji to 13,5 miliona złotych.
Inicjatywa została dofinansowana
ze środków finansowych pochodzących z 1%, środków własnych,
które Stowarzyszenie składało
kilkanaście lat, a także z rezerwy
celowej budżetu państwa – dotacji od kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, z funduszy PFRON,
darczyńców i ofiarodawców.
W wyremontowanym budynku
głównymi formami prowadzonej
opieki będzie opieka paliatywna:
stacjonarna, dzienna i ambulatoryjna z zapleczem socjalnym,
g o s p o d a r c z o - p o r z ą d ko w y m ,
administracyjnym oraz kuchnią.
Zatrudnionych zostanie około
90 osób - pielęgniarki, lekarze,
fizjoterapeuci, psycholodzy, opiekunowie medyczni, personel
pomocniczy, duszpasterze, farmaceuci, pracownicy kuchni,
personel administracji i techniczno-gospodarczy. W placówce przy
ulicy Kopernika ma być 30 miejsc
– to dwa razy tyle, co w hospicjum
przy ulicy Krakowskiej.
■ Katarzyna Gwara

515 553 227
690 552 227
o2klinikatlenu@gmail.com

Jagiellońska3/9
lokal nr 20 – pasaż nr 2
42-216 Częstochowa

w cenach producenta, co znacznie wpływa na ich dostępność oraz atrakcyjność dla klientów.
Częstochowa to piętnaste miasto w Polsce w którym powstało tego rodzaju centrum konopne, które w swojej
ofercie posiada m.in; naturalne olejki CBD polskiej produkcji w szerokiej gamie stężeń, susz CBD, E-Liquidy
CBD, kosmetyki dermatologiczne, żywność konopną
w tym nagradzane Herbatki Owocowo-Konopne czy naturalny Miód CBD i czekolady z ziarnami konopi.

Kto sięga po produkty konopne?

Od niedawna na mapie naszego miasta istnieje punkt,
w którym legalnie można zakupić produkty Konopne
bezpośrednio od Polskiego rolnika, bez recepty!
Mowa o Sensi Hemp, nowo
otwartym sklepie znajdującym się
w K3 Center przy ul. Aleja Wolności 27 w Częstochowie.
Pomimo tego że produkty zawierające CBD już jakiś czas dostępne są w różnych sklepach
stacjonarnych oraz aptekach, co
wyróżnia Sensi Hemp to mnogość
produktów autorskich które są
produkowane w Polsce, a dzięki
sprzedaży za pomocą dedykowanych sklepów każdy może je nabyć

W tak szerokiej gamie produktów każdy może znaleźć coś dla siebie. Z pewnością jedną z głównych grup
klientów stanowią ludzie używający Konopi w celach
zdrowotnych. Od tak poważnych chorób jak nowotwory, choroby Alzheimera i Parkinsona, po pomoc
w walce z codziennym stresem, zasypianiem, bólem.
Kolejną dużą grupą ludzi dla których Konopia okazuje
się zbawienna są pacjenci cierpiący na problemy dermatologiczne. Od łuszczycy, exemy, grzybicy, przez wypadanie włosów czy problemy łojotokowe. W ofercie
sklepu Sensi Hemp znaleźć można
ponad 150 unikatowych produktów, w większości niedostępnych nigdzie indziej, a obsługa
bardzo chętnie opowiada o każdym
z nich, pozwalając idealnie je dobrać do indywidualnych potrzeb.
Może już czas odrzucić trujące
środki farmakologiczne, i zaufać naturze? Zapraszamy na
ul. Aleja Wolności 27 do sklepu
Sensi Hemp Częstochowa na
darmowe konsultacje konopne,
codziennie w godzinach od
10:00 do 19:00 oraz w soboty
od 10:00 do 16:00.
https://www.facebook.com/
sensihemp.czestochowa
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Dla pacjentów z podejrzeniem COVID

W każdym szpitalu
2-3 łóżka buforowe
- W każdym szpitalu będą 2-3 łóżka buforowe, gdzie pacjent będzie izolowany do
czasu wyniku testu PCR. Za pacjentów covidowych będzie dodatek blisko 500 zł
- zapowiedział minister zdrowia Adam
Niedzielski. Zapewnił, że system ochrony
zdrowia będzie przygotowany na ewentualne zwiększenie liczby zakażeń.
- W tej chwili analizujemy w wielu obszarach
działanie covidowego systemu opieki zdrowotnej. I w zasadzie mogę powiedzieć, że dużo
punktów - jeżeli chodzi o to przygotowanie jest zrealizowanych, a część z nich w trakcie
wakacji będzie zabezpieczanych - zapowiedział Niedzielski.
Szef resortu zdrowia poinformował, że sieć
laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa została rozwinięta do 318 podmiotów,
co pozwala na dzienne wykonywanie blisko
170 tys. badań. - Z punktu widzenia ryzyka,
z jakim mamy do czynienia, jest to liczba wystarczająca - ocenił. Zapowiedział też utrzy-

manie blisko 500 punktów drive thru.
Jeśli chodzi o zabezpieczenie infrastruktury
szpitalnej, Niedzielski podkreślił, że dla każdego województwa przygotowano koncepcję
minimalnego zabezpieczenia wskazującą konkretny szpital tymczasowy, który ma przyjmować pacjentów.
- To minimalne zabezpieczenie na drugim poziomie dotyczy blisko 6 tys. łóżek, ale bardzo
ważnym novum w przygotowaniu infrastruktury szpitalnej jest to, że w każdym szpitalu niezależnie od tego, czy on będzie wskazany
do walki z Covid - mamy wyznaczone 2-3 łóżka
buforowe - czyli ten pierwszy poziom - gdzie
pacjent będzie przyjmowany, gdzie będzie
izolowany dopóki nie zostanie rozstrzygnięte,
jaki jest wynik testu PCR. W zależności od wyniku tego testu będzie przekazywany albo do
drugiego poziomu, albo leczony w tym szpitalu na tzw. trzecim poziomie, o ile ta główna
przypadłość nie dotyczy Covid-19 - mówił
Niedzielski. - Jeżeli pacjent będzie covidowy,
to oprócz tej procedury, której będzie dotyczyć leczenie, będzie pewnego rodzaju
dodatek finansowy tak, żeby pacjenci byli
wszędzie przygotowywani. Ten dodatek za
pacjenta będzie wynosił blisko 500 zł, więc
to jest też pewnego rodzaju rekompensata za
troszeczkę bardziej skomplikowane procedowanie z tym pacjentem - dodał.

Zaszczep się w czasie urlopu

Druga dawka
w dowolnym punkcie
Zmiany dotyczące szczepień. Od 1
lipca drugą dawkę przeciwko
COVID-19 możemy przyjąć w dowolnym punkcie.
O tym, że osoby zaszczepione pierwszą
dawką przeciw COVID-19 będą mogły
otrzymać drugą w dowolnie wybranej
placówce, rząd informował już pod koniec maja. Taką możliwość mamy jednak
dopiero od 1 lipca. Jak zaznacza Adam
Niedzielski, minister zdrowia, resort
wyśle ponownie do wszystkich punktów
szczepień komunikaty z informacją na
ten temat. - Nie ma żadnego nowego rozwiązania legislacyjnego, nie ma żadnej
szczególnej procedury. Każdy, kto będzie
przebywał w jakiejś miejscowości i odpoczywał i jest zainteresowany szczepieniem, powinien po prostu zorientować
się, czy gdzieś w okolicy jest taki punkt,
udać się do niego i - jeżeli to jest kwestia
wzięcia drugiej dawki, to w zależności od
dostępności tych szczepień (…) będzie

można takie szczepienie wykonać - powiedział Niedzielski.
Jeśli więc mamy wyznaczony termin
drugiej dawki szczepionki, a w tym
czasie nie będzie nas na miejscu, anulujmy wizytę w jednym punkcie i przenieśmy szczepienie tam, gdzie będziemy
przebywać podczas wakacji. Można to
zrobić za pomocą Internetowego Konta
Pacjenta, bądź zadzwonić na infolinię
obiektu, ustalić datę i godzinę szczepienia
oraz stawić się z dowodem osobistym.
Co istotne, turyści będą mogli zaszczepić
się zarówno pierwszą, jak i drugą dawką.
- Nie ma tutaj jakiejś szczególnej procedury. To, co może się zdarzyć, to to, że nie
zawsze w tym najbliższym terminie w tym
punkcie będzie preparat dostępny, bo na
przykład będzie akurat tak się składało,
że będzie tam komplet pacjentów. Jeżeli
tak się stanie, to oczywiście w standardowym trybie będzie można zamówić
i za kilka dni ten preparat trafi do danego
punktu – podsumował Adam Niedzielski.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Tlenoterapia hiperbaryczna już dostępna

nych, owrzodzenia, odparzenia,
oparzenia, odmrożenia, odleżyny,
przewlekłe zmęczenie, nadwaga,
otyłość , zespół stopy cukrzycowej,
bóle głowy, nadciśnienie, udar,
zatrucie tlenkiem węgla, Autyzm,
zespół Aspergera, zespół FAS, Zespół Downa, ADHD, Mózgowe
porażenie dziecięce, Depresja,
Zaburzenia snu, Parkinson, Alzhaimer, Stwardnienie rozsiane,
Choroba dekompresyjna, Zatory
gazowe, Ostre niedokrwienie
tkanek miękkich, Urazy mięśniowo
szkieletowe, Borelioza. Regeneruje również organizm po przebytej ciężkiej chorobie. Bardzo
poprawia wydolności i kondycje po
przebytym zakażeniu Covid 19.

O2 Klinika Tlenu w Częstochowie

O leczniczych właściwościach tlenu wiadomo już od bardzo dawna. Komory hiperbaryczne, w których zachodzą procesy dotleniania organizmu,
mają bardzo szerokie zastosowanie. Pacjenci korzystają z nich przy różnego rodzaju schorzeniach powstałych w wyniku urazów lub w innych
chorobach. Od czerwca 2021 roku mieszkańcy mogą u nas korzystać z dobrodziejstwa tlenu w naszym mieście. Gabinet O2 Klinika Tlenu Tlenoterapia Hiprbaryczna znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 3/9 lokal 20 - pasaż
nr 2 ( budynek SEZAM, obok sklepu zoologicznego) .
CZYM JEST TLENOTERAPIA?
Tlenoterapia
hiperbaryczna
polega na dostarczaniu do organizmu bardzo dużej ilości czystego
tlenu w warunkach zwiększonego
ciśnienia. Wtłaczany do komory
tlen podczas zabiegu dociera do
chorych i niedotlenionych tkanek
i narządów, co wpływa na ich poprawne funkcjonowanie, wspomagając jednocześnie leczenie
wszelkich schorzeń, chorób i gojenie ran. To jedna z najbardziej
efektywnych metod dostarczania
tlenu do wszystkich komórek
ciała. Tlenoterapia hiperbaryczna
znalazła zastosowanie w wielu
dziedzinach medycyny, stanowiąc
w niektórych jednostkach chorobowych podstawową formę terapii, w innych będąc użyteczna
jako leczenie wspomagające.
JAKIE KORZYŚCI DLA NASZEGO
ZDROWIA NIESIE TLENOTERAPIA
HIPERBARYCZNA ?
Kardiologia - Nie tylko wspomaga
pracę zdrowego serca, ale także
poprawia efekty leczenia chorób

układu sercowo-naczyniowego:
zwiększa dopływ tlenu do serca,
pomagając przywrócić krążenie
w obszarach z zakrzepami, oraz
zapobiega uszkodzeniom i atakom
mięśnia sercowego m.in. u osób
z zespołem wieńcowym.
Neurologia - Dotlenia mózg
i zwiększa jego aktywność. Redukuje obrzęki mózgu, stymuluje
pracę całego układu nerwowego,
pobudza do życia oraz przywraca
prawidłowe
funkcjonowanie
uśpionych komórek, poprawia warunki przepływu w mikrokrążeniu.
Zwiększa przepuszczalność bariery krew-mózg. Wspomaga rehabilitację po wylewach i udarach
oraz przy chorobach Alzheimera,
Parkinsona czy SM.
Migreny - Przyczyna wystąpienia
ataku może być opuchnięcie naczyń krwionośnych w mózgu. Tlenoterapia zmniejsza opuchliznę,
sprawiając, że ból ustępuje. Dotlenienie mózgu przyczynia się
bezpośrednio na redukcję dolegliwości. Wpływa też na zmianę
poziomu serotonin i substancji P.
związanej z atakami bólu. Dostar-

czenie dodatkowej dawki tlenu do
mózgu obkurcza naczynia krwionośne i przynosi ulgę po kilkunastu
minutach.
Stomatologia - Poprawia ukrwienie
w uszkodzonej tkance, wzmacnia
efekt działania antybiotyków i sulfonamidów (środków odkażających), a ponadto zwalcza infekcje
i dostarcza wszystkie niezbędne
składniki odżywcze do miejsca
infekcji. Pomaga także zwalczyć
bakterie beztlenowe – przyczynę
najgorszych zakażeń ran.
Onkologia - Zmniejsza prawdopodobieństwo
wystąpienia
uszkodzeń inicjujących powstanie
nowotworu, oczyszcza organizm
z toksyn i metali ciężkich czy substancji rakotwórczych, obniża
poziom białka c-reaktywnego,
czynnika martwicy, nowotworów
(TNF-alfa) i innych markerów
stanu zapalnego w organizmie.
Chirurgia - Pomaga zminimalizować ryzyko powikłań i skraca
czas rekonwalescencji poprzez:
ośmiokrotny wzrost komórek
macierzystych, które potęgują
zdolność regeneracji, tworzenie
nowych naczyń krwionośnych
oraz niedopuszczenie do powstania infekcji.
Dermatologia - Przyspiesza procesy syntezy kolagenu i elastyny,
jednocześnie przywracając skórze
jędrność i gładkość oraz wpływając na poprawę kolorytu cery.
Wspomaga odnowę i regenerację tkanek nabłonkowych skutecznie działając na dolegliwości
skórne takie jak trądzik (również
różowaty), łuszczyca, rumień, pokrzywka, AZS, wysypki, stopa cukrzycowa i wiele innych
TLENOTERAPIA WSPOMAGA
TERAPIĘ AUTYZMU
Tlenoterapia
hiperbaryczna
wyraźnie wpływa na poprawę

stanu dzieci z autyzmem na wielu
płaszczyznach. Zauważalna jest
lepsza zdolność komunikowania
się, usprawnienie funkcjonowania społecznego i rozumienia
języka. Ponadto zmniejszają się
problemy jelitowe, zwiększa
się sprawność motoryczną oraz
apetyt.
TLENOTERAPIA WSPOMAGA
WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU

Zapraszamy po więcej informacji na
stronę na Facebooku
https://www.facebook.con/O2KlinikaTlenu oraz www.klinika-tlenu.pl.
Dodatkowo dla Klientów korzystających z zabiegu w komorze
hiperbarycznej oferujemy profesjonalny masaż na fotelu masującym – Massaggio.

Terapia hiperbaryczna powoduje
szybszą regenerację tkanek po urazach, stłuczeniach i skręceniach.
Zmniejsza stan zapalny, redukuje
obrzęki, likwiduje zakwasy, regeneruje włosowate naczynia krwionośne, a także wzmacnia układ
odpornościowy. Wraz z kolejnymi
sesjami w komorze zwiększa się
ilość molekuł ATP w organizmie, co
skutkuje zwiększoną wydolnością
tlenową i lepszymi osiągami w sporcie.
JAKIE SĄ INNE WSKAZANIA DO
TLENOTERAPII ?
Stany zapalne, urazy wielonarządowe, nagła głuchota idiopatyczna,
głuchota po urazach akustyczJeśli pojawią się pytania lub wątpliwość co do stosowania tlenoterapii hiperbarycznej zapraszamy na darmową konsultacje do naszego gabinetu
lub pod nr telefonu 515 553 227. Nasz gabinet jest przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych i dzieci.
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TARGI
MOTORYZACYJNE
Po ponad rocznej przerwie mogliśmy zorganizować
naszą flagową imprezę – kolejną edycję Targów
Motoryzacyjnych! Tradycyjnie na wszystkich odwiedzających III aleję NMP i plac Biegańskiego czekało mnóstwo atrakcji. Można było podziwiać nie
tylko najnowsze modele samochodów, ale także i te
z minionej epoki. Do tego liczne pokazy, konkursy
i koncerty. Poza tym w centrum miasta stanął mobilny punkt szczepień. Zorganizowaliśmy również
licytację, z której dochód został przeznaczony na
leczenie 17-letniego częstochowianina, który od
siedmiu lat zmaga się z rakiem.
Organizowane przez nas wydarzenie to największa
impreza motoryzacyjna w mieście. Tradycyjnie
na wszystkich odwiedzających czekało mnóstwo
atrakcji. Z pewnością powodów do narzekań nie
mieli miłośnicy motoryzacji. W pasażu III alei można
było porozmawiać z wystawcami i dealerami, którzy
prezentowali najnowsze pojazdy oraz części samochodowe i motocyklowe. Nie zabrakło również
fanklubów zabytkowych pojazdów, a także reprezentantów MPK. Jednak w weekend królowała nie
tylko motoryzacja. Plac Biegańskiego był miejscem
występów i najróżniejszych prezentacji. Mieszkańcy
Częstochowy mogli posłuchać muzyki, zobaczyć
pokazy sztuk walki, odbyć trening jogi czy wspólnie
zatańczyć zumbę. Nie zabrakło również atrakcji dla
miłośników częstochowskiego sportu. Na specjalnych stoiskach można było porozmawiać z reprezentantami klubów RKS Raków oraz Eltrox Włókniarz
Częstochowa. Odbyło się także cięcie samochodu
w wykonaniu strażaków PSP w Częstochowie. Nie zapomnieliśmy również o amatorach dobrej kuchni oraz
smakoszach złotych trunków. Na targach pojawiły się
stoiska i kiermasze z żywnością, piwem, słodyczami.
Poza tym na placu Biegańskiego stanął mobilny
punkt szczepień, gdzie podawany był jednodawkowy
preparat Johnson&Johnson. Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania!

W czasie trwania targów prowadzona była
zbiórka charytatywna. Dochód z niej został
przeznaczony na leczenie 17-letniego częstochowianina, który od siedmiu lat zmaga się
z rakiem. Można było również wziąć udział
w licytacji wyjątkowych upominków.
W sumie podczas licytacji i zbiórki udało
się zgromadzić 12 979, 90 zł – 8 489 zł
w sobotę oraz 4490, 90 zł w niedzielę.

Wszystkim wystawcom biorącym udział
w targach serdecznie dziękujemy za profesjonalizm, piękne przygotowanie stoisk
oraz za stworzenie tak niepowtarzalnej
atmosfery. Mamy nadzieję, że podczas kolejnej edycji spotkamy się w takim samym
– lub większym – gronie! My już nie możemy się doczekać! Do zobaczenia!
■ Katarzyna Gwara
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Uwaga kierowcy!

Rusza wielka przebudowa
alei Wojska Polskiego

Częstochowscy kierowcy muszą
uzbroić się w jeszcze większe
pokłady cierpliwości. Prawdopodobnie w połowie lipca
zostanie wprowadzona nowa
organizacja ruchu w związku
z rozpoczęciem wielkiej przebudowy al. Wojska Polskiego
(„DK-1”) w Częstochowie.
Założenia tymczasowej organizacji ruchu w pierwszym etapie
przebudowy alei Wojska Polskiego będą następujące:
– Od węzła „al. Jana Pawła II
– al. Wojska Polskiego” do skrzyżowania 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 pozostanie wjazd z al. WP w ul. Legionów 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 lewoskrętach. 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 odbywać 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 , niemożliwy będzie wyjazd w al. WP
z łącznicy z ul. Bór.
– Zamknięta dla ruchu górą
w ciągu al. WP zostanie estakada.

Uwaga pasażerowie!
W związku z przebudową al. Wojska Polskiego („DK-1”) w Częstochowie z dużymi zmianami muszą
liczyć się też pasażerowie komunikacji miejskiej.
Od 1 lipca do odwołania zostały wprowadzone zmiany tras
dla większości linii autobusowych MPK. - Oprócz obiektywnych utrudnień, zmiany pozwolą
na zwiększenie częstotliwości
kursów na kilku liniach – twierdzi
Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MPK w Częstochowie.
Szczegóły:
Bez zmian kursują linie: 3
(tramwaj), 01, 02, 03, 14, 15, 19,
22, 25, 29, 33, 37, 69 i 80.
Linia nr 10 – trasa skrócona do odcinka PARKITKA SZPITAL – KRAKOWSKA. Trasa od przystanku
„Mała” do Błeszna zostaje zawieszona (patrz linie 12, 32 i 35).
Linia nr 11 – od Cmentarza św.
Rocha do Starego Rynku kursuje
bez zmian, następnie Nadrzeczną
(powrót Warszawską), Al. Jana
Pawła II, Drogowców, Srebrną
oraz Mirowską do Faradaya i dalej
bez zmian do LEGIONÓW lub pętli
KUSIĘCKA KSSE.
Uwaga! Linia nr 11 będzie obsługiwać cały układ drogowy przy
ulicach Strefowej i Kusięckiej,
w zamian za linię nr 27. Ponadto
na linii nr 11 zostanie zwiększona
liczba kursów. Objazd obowiązuje
w obu kierunkach.

Linia nr 12 – od Gnaszyna do
Dworca PKS kursuje bez zmian,
następnie Al. Wolności, Al. Niepodległości, Al. Pokoju, przez Raków
Dw. PKP, Łukasińskiego, Okrzei,
Limanowskiego, Rakowską, wykonuje wjazd na pętlę BŁESZNO,
powraca Bohaterów Katynia i ul.
Jesienną do pętli JESIENNA.
Od poniedziałku do piątku nastąpi
zwiększenie liczby kursów.
Objazd obowiązuje w obu kierunkach.
Linia nr 13 – od Wierzchowiska
i Kiedrzyna do Starego Rynku
kursuje bez zmian, następnie
Nadrzeczną
(powrót
Warszawską), Al. Jana Pawła II, Drogowców, Srebrną oraz Mirowską
do Faradaya i dalej bez zmian do
pętli KUCELIN SZPITAL, WALCOWNIA lub HUTA WYDZIAŁ
TRANSPORTU.
Objazd obowiązuje w obu kierunkach.
Uwaga! Ze względu na wydłużenie
trasy przejazdu, możliwe są przetasowania kursów wykonywanych
do Walcowni i Wydziału Transportu pomiędzy liniami nr 13 i 28.
Linia nr 17 – na wnioski pasażerów,
zostanie przesunięty pierwszy odjazd z Liszki Dolnej w kierunku

centrum we wszystkie dni tygodnia (o kilkanaście minut).
Linia nr 18 – od Piłsudskiego do
Starego Rynku kursuje bez zmian,
następnie Nadrzeczną (powrót
Warszawską), Al. Jana Pawła II,
Drogowców i Srebrną do Mirowskiej i od Złotej Góry bez zmian,
do pętli BATALIONÓW CHŁOPSKICH z przejazdami przez ulicę
Hektarową.
Ze względu na wydłużoną trasę
przejazdu, ulegną zmianie godziny
realizacji części kursów.
Objazd obowiązuje w obu kierunkach.
Linia nr 20 – od Wyczerp do Ronda
Trzech Krzyży kursuje bez zmian,
następnie Al. Jana Pawła II i Al.
Wojska Polskiego do Estakady
i dalej bez zmian do pętli KORKOWA lub pętli BRZEZINY.
Od Ronda Trzech Krzyży do Estakady nie obowiązują żadne przystanki pośrednie!
Objazd obowiązuje w obu kierunkach.
Linia nr 21 – trasa uległa skróceniu
do odcinka DŹBÓW KSSE SKORKI
– PIŁSUDSKIEGO, a część trasy
na Zawodzie nie jest obsługiwana
(dojazd na Zawodzie liniami 11, 13
i 28).

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 skrzyżowania 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
wjazdy i wyjazdy na łączeniach
al. WP z ulicami: Brzozową i 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. Limanowskiego.
Linia nr 23 – trasa uległa skróceniu do odcinka DŹBÓW KSSE
SKORKI – DWORZEC GŁÓWNY
PKP (Orzechowskiego), natomiast
odcinek od Al. Wolności do ulicy
Rejtana został zawieszony (dojazd na ulicę Rejtana linią nr 32 od
strony Rakowa).
Linia nr 24 – trasa skrócona do
odcinka KUKUCZKI – KRAKOWSKA. Odcinek od przystanku
„Mała” do Jesiennej został zawieszony (patrz linie 12, 32 i 35).
Autobusy linii nr 24 nadal kursują
Aleją Najświętszej Maryi Panny
z uwagi na przebudowę torowiska
tramwajowego na skrzyżowaniu
z Al. Jana Pawła II.
Linia nr 26 – od Grabówki do Starego Rynku kursuje bez zmian,
następnie Nadrzeczną (powrót
Warszawską), Al. Jana Pawła II,
Drogowców do Srebrnej i dalej bez
zmian do pętli BURSZTYNOWA,
MIRÓW PEGAZ lub SIEDLEC.
Uwaga! Zostanie zwiększona
liczba kursów wydłużonych do
Siedlca
w dni robocze oraz pojawią się one
również w soboty i niedziele (dotychczas nie były realizowane).
Objazd obowiązuje w obu kierunkach.
Linia nr 27 – zostało utrzymane
skrócenie trasy do odcinka GNASZYN DOSPEL – DWORZEC
GŁÓWNY PKP, wprowadzone od
12.06.2021 r (dojazd na Zawodzie
liniami nr 11, 13 i 28).
Linia nr 28 – od Parkitki do Starego
Rynku kursuje nadal przez Al. Ko-
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– Możliwe będzie przejście przez
wszystkie kładki dla pieszych nad
al. WP, niemożliwe będzie przejście pod al. WP na wysokości
ul. Wesołej.
Tymczasowa organizacja ruchu
w takim kształcie będzie obowiązywać przez kilka miesięcy od rozpoczęcia prac. W międzyczasie
możliwe będzie wprowadzanie pojedynczych modyfikacji – informacja
znajdzie się w osobnych komunikatach. W kolejnych komunikatach
pojawią się także mapy poglądowe
obrazujące czasowe zmiany na poszczególnych odcinkach.
Jak twierdzą włodarze, równoległa realizacja kilku strategicznych inwestycji drogowych
w mieście jest konieczna z uwagi
na terminy wiążące Miejski Zarząd Dróg w kontekście m.in. dofinansowania unijnego. – Zmiany
niewątpliwie wpłyną istotnie
na funkcjonowanie ruchu miejskiego. Sytuacja poprawi się jesienią po powrocie komunikacji
tramwajowej na trasy w całym
mieście i udrożnieniu przejazdu
na osi północ-południe wzdłuż
linii tramwajowej po zakończeniu
prowadzonych w kilku punktach
prac budowlanych, generujących
obecnie utrudnienia – twierdzi
Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MZDiT w Częstochowie.
Na uniknięcie niedogodności
pozwoli de facto jedynie podróż
po autostradowej obwodnicy Częstochowy wraz z czterema jej węzłami, umożliwiającymi połączenie
z poszczególnymi rejonami miasta.
Miejski Zarząd Dróg prosi też
kierujących o szczególną ostrożność w obrębie placów budowy
– o zwracanie uwagi na znaki i stosowanie się do nich.
ściuszki i Aleje Najświętszej Maryi
Panny, następnie Nadrzeczną (powrót Warszawską), Al. Jana Pawła
II, Drogowców, Srebrną oraz Mirowską do Faradaya i dalej bez
zmian do pętli KUCELIN SZPITAL,
WALCOWNIA lub HUTA WYDZIAŁ TRANSPORTU.
Objazd obowiązuje w obu kierunkach.
Uwaga! Ze względu na wydłużenie trasy przejazdu, możliwe są
przetasowania kursów wykonywanych do Walcowni i Wydziału
Transportu pomiędzy liniami nr 13
i 28 – prosimy sprawdzać rozkłady
obu linii.
Linia nr 30 – linia została skrócona
w gminie Mstów,
z uwagi na przebudowę drogi powiatowej w kierunku Siedlca
i Srocka. Autobusy kończą i rozpoczynają kursy na przystanku
MSTÓW SŁOWACKIEGO.
Ze względów technicznych, w lipcu
i sierpniu linia będzie obsługiwana
wyłącznie autobusami krótkimi.
Linia nr 31 – od Cmentarza Komunalnego do Dworca PKS kursuje
bez zmian, następnie Al. Wolności,
Al. Niepodległości
i Al. Wojska Polskiego do Bugajskiej, następnie do pętli KRĘCIWILK (dojazd na Zawodzie liniami
nr 11, 13 i 28).
Uwaga! Od Przystanków C.H.JAGIELLOŃCZYCY/ESTAKADA,
do przystanku BUGAJSKA, nie
będą obsługiwane przystanki pośrednie: Okrzei, Mireckiego i Rakowska.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Gotowy w tym roku

Remont wiaduktu w ciągu autostrady
Rozpoczął się remont wiaduktu w
ciągu autostrady A1 na węźle Łódź
Północ, na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Prace skutkują zmianami w organizacji ruchu również
na autostradzie A2 - pod remontowanym obiektem. Ruch na kierunku
Poznań - Warszawa, odbywa się po
jednym pasie w obu kierunkach.

Intensywne prace do jesieni
Zmiany w organizacji ruchu są konieczne, aby bezpiecznie przeprowadzić niezbędne prace konserwacyjne.
- Przewidujemy, że przywrócenie
ruchu na wiadukcie nastąpi w listopadzie, a przejazd pod wiaduktem całą
szerokością obu jezdni autostrady
A2 będzie możliwy do końca tego
roku. Zmiany w organizacji ruchu
będą dostosowywane na bieżąco do
prowadzonych prac. Prosimy o zachowanie ostrożności, stosowanie
się do ograniczeń prędkości oraz

zwracanie uwagi na tymczasowe
oznakowanie – apelują drogowcy.
Plan działania przygotowany
przez ekspertów
W minionym roku, na zlecenie
GDDKiA naukowcy z Politechniki
Warszawskiej szczegółowo przeanalizowali stan zachodniego wiaduktu autostrady A1 na węźle Łódź
Północ. W ten sposób powstała
ekspertyza techniczna, nad którą
w ostatnich miesiącach pracował
zespół ekspertów powołany przez
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wiadukt został wyłączony z eksploatacji pod
koniec 2019 roku po pojawieniu
się zarysowań na konstrukcji. Od
tamtego czasu przejazd w kierunku
Katowic obywał się odcinkiem sąsiadującej z węzłem łącznicy. Prace
wykona firma Budimex.

■ Katarzyna Gwara

motoryzacja
By wakacje były bezpieczne

Spodziewajmy się większej liczby
patroli drogowych
Rozpoczęły się wakacje, a wraz
z nimi wzmożony ruch na drogach. Możemy więc spodziewać
się większej liczby kontroli,
w tym autokarów i kierowców
wiozących dzieci oraz dorosłych na letni wypoczynek.
Policjanci zwracają szczególną
uwagę na respektowanie przepisów ruchu drogowego w zakresie
przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości
kierujących, korzystania z pasów
bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci oraz stanu technicznego pojazdów. Na drogach
zwiększyła się liczba policyjnych
patroli ruchu drogowego.

Sprawdź swój pojazd
Jeśli planujemy podróż samochodem, warto się do niej odpowiednio przygotować. Sprawdźmy
wcześniej jego stan techniczny,
ustawienie świateł i wyposażenie.
Obowiązkowo w aucie powinna
znajdować się gaśnica oraz trójkąt
ostrzegawczy, ale warto też zadbać o inne przedmioty, takie jak
apteczka czy kamizelka odblaskowa. Z uwagi na wzmożony
ruch na drogach, warto przygotować się wcześniej i pomyśleć
o drogach alternatywnych. Dzięki
temu, w przypadku utrudnień na
drodze, spowodowanych pracami
drogowymi czy zdarzeniem drogowym, będziemy mogli pojechać

inną drogą. W dłuższą trasę warto
wyjechać wypoczętym, najlepiej
po 7-8-godzinnym śnie. Analizując
czas, w jakim chcemy przejechać
zaplanowany dystans, powinniśmy
przewidzieć przerwy, które pozwolą nam pokonać zmęczenie i odpocząć od siedzącej pozycji.
Autokar pod kontrolą
Pod szczególnym nadzorem policjantów są też autobusy i kierowcy
wiozący dzieci oraz dorosłych na
letni wypoczynek. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe
z kilkudniowym wyprzedzeniem.
- Dzięki temu mamy szansę uniknąć
dłuższego oczekiwania na przyjazd
patrolu policji. Podczas kontroli
sprawdzany jest przede wszystkim
stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego
oraz stan trzeźwości – informują
stróże prawa.
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W trakcie zgłoszenia podać należy:
• datę i godzinę wyjazdu,
• miejsce kontroli (wyjazdu) autokaru,
• liczbę autokarów.
W Częstochowie pojazdy kontrolowane są na Rynku Wieluńskim.
Potrzebę kontroli można zgłosić
telefonicznie pod numerami 47 85
812 55, 47 85 812 66 i 47 85 812
90. - Prosimy organizatorów wypoczynku dla dzieci, ich opiekunów
i rodziców o odpowiednio wcześniejsze informowanie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
o konieczności podjęcia czynności
kontrolnych autokarów – apelują
policjanci.
Wcześniejsza informacja o kontroli autokarów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie służby dla
policjantów, co usprawni wykonanie
tych czynności. Sprawdzenia autobusów w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach będą również
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wykonywane na trasie ich przejazdu.
Przy tej okazji przypominamy, że
na stronie :
https://bezpiecznyautobus.gov.pl
każdy może sprawdzić zarejestrowany pojazd, który przeznaczony
jest do przewozu więcej niż 9 osób.
Wstępnej weryfikacji autobusów
szkolnych i wycieczkowych, sprawdzając podstawowe informacje
o danym pojeździe, może dokonać
także każdy rodzic. Wystarczy
wpisać numer rejestracyjny autobusu i dowiedzieć się, czy autokar,
którym mamy podróżować my lub
nasi najbliżsi:
• ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
• ma aktualne badanie techniczne
oraz jaki był stan licznika pojazdu
przy ostatnim przeglądzie,
• jaka jest nominalna liczba miejsc
w danym pojeździe,
• nie figuruje jako wyrejestrowany
lub kradziony.
■ Katarzyna Gwara

AUDIO SYSTEM

RADIA I AKCESORIA SAMOCHODOWE

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)
42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30
KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

Radia samochodowe
O Nawigacje
O CB-Radia
O Antyradary - Yanosik, Coyote
O G³oœniki
O

Wybrane samochody na dzień 2 lipca 2021
MERCEDES GLA 180
1.6 E, zakup w 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
F-VAT

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

117.000 zł

43.900 zł

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

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

44.900 zł

139.900 zł

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

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

74.900 zł

78.900 zł

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

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

69.900 zł

53.900 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
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,  238.900 zł
CITROEN C2 1.1 E, rok prod. 2008, 
7.300 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
FIAT PUNTO 1.4 E rok prod. 2007, 
9.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2003, 
3.800 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2011, 
19.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 
17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 
16.900 zł
HONDA JAZZ 1.3 E, rok prod. 2002, 
6.900 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 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 SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003, 
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004, 
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019, 

6.700 zł
7.900 zł
58.900 zł

RENAULT MEGANE COUPE 1.4 E, rok prod. 2009, 

21.900 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 1.4 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
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LOMBARD
KAPS

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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 marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna
renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

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

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

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p , Trabant , Wartburg , Zaporożec , Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne
tel. 608 097 274

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

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

O Wynajmę działający od 30 lat sklep
monopolowo-spożywczy 24h na
ul. Garibaldiego. Częstochowa,
tel. 531 186 403

O Wynajmę m3 50m2, i piętro

umeblowane, gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570

O Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27
SPRZEDAM
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

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. Kontaktowy 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 śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040

- 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 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)
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 +
pilot; telefon komórkowy Samsung + ładowarka; tel. 530 485 377

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

O Lodówka ardo – wys. 141 cm,
sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665

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

O Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

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

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

O Rower Cobran Shimano
- tel. 697 272 102

O Serwis obiadowo-kawowy: (6-osobowy) 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 Telefon OPPO A12, czarny,
zakupiony w salonie.
Częstochowa, tel. 503 775 955

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.
dobrym stanie, o wym.

170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

O Węgiel ekogroszek luzem i workowany z dostawą pod podany adres
na terenie 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
produkcji. Więcej informacji:
663 330 218

O Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy szlifierza
tel. 601 505 520

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

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

SZUKAM PRACY
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny
popołudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

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

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

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

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

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

O Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 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 posiadać dzieci. Tel. 660 006 217

porady prawne
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Klauzule niedozwolone
– czyli jakich zapisów nie mogą
zawierać umowy z konsumentami?

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

Darowizna a podatki

Czy przekazanie dziecku
pieniędzy na zakup mieszkania
jest opodatkowane?
Darowizna polega na nieodpłatnym przekazaniu jakiejś
części majątku innej osobie.
W formie darowizny możemy
przekazać komuś określoną
kwotę pieniężną, ale też mieszkanie, meble czy sprzęt
elektroniczny. Trzeba jednak
pamiętać, że od dóbr przekazywanych w drodze darowizny
trzeba co do zasady zapłacić
odpowiedni podatek.
Przy nabyciu składnika majątku
w drodze darowizny obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez osobę, która „podarowuje” oświadczenia w formie aktu
notarialnego. Należy pamiętać,
że wizyta u notariusza będzie konieczna, jeśli przedmiotem darowizny ma być nieruchomość.
Często jednak osoby przekazują
sobie środki pieniężne czy określone przedmioty bez sporządzania aktu notarialnego. W takim
wypadku obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą dokonania darowizny, czyli przekazania środków
pieniężnych albo przedmiotów
osobie obdarowanej.

Kwoty wolne od podatku
W przypadku darowizn, których
wartość jest nieduża możemy wykorzystać kwoty wolne od podatku
i w ten sposób „uniknąć” jego płacenia. Żeby ustalić ich wysokość
musimy stwierdzić do której grupy
podatkowej należymy.
• I grupa podatkowa – małżonek, zstępni (np. syn, córka,
wnuki), wstępni (np. matka,
ojciec, dziadkowie), pasierb,
zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;
• II grupa podatkowa – zstępni
rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie
pasierbów,
małżonkowie

•

rodzeństwa i rodzeństwo
małżonków,
małżonkowie
rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
III grupa podatkowa – inne
osoby

W zależności od tego, do której
grupy podatkowej się zaliczamy
nie musimy płacić podatku, jeśli
wartość darowizny nie przekracza:
1. 9637 zł - jeżeli zaliczamy się
do I grupy podatkowej;
2. 7276 zł – jeżeli zaliczamy się
do II grupy podatkowej;
3. 4902 zł – jeżeli zaliczamy się
do III grupy podatkowej.
Zdarza się, że otrzymujemy darowiznę od tej samej osoby więcej
niż jeden raz. Wtedy darowizny
się „sumują”. Do wartości rzeczy
otrzymanych ostatnio doliczamy
wartość rzeczy otrzymanych od
tej osoby w ciągu 5 lat wstecz. Od
podatku obliczonego od łącznej
wartości darowizn potrąca się
podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio darowizn.
Wynikająca z obliczenia nadwyżka
podatku nie podlega ani zaliczeniu
na poczet innych podatków, ani
zwrotowi. Nabywcy obowiązani
są w zeznaniu podatkowym darowizny nabyte w podanym wyżej
okresie.

Zerowa grupa podatkowa
Darowizny często są dokonywane w rodzinie, np. przez rodziców na rzecz dzieci. W związku
z tym dla członków rodziny przewidziano pewne „zniżki” w podatku.
Możemy „uniknąć” płacenia podatku, jeśli czynimy darowiznę na
rzecz najbliższych, którzy zaliczani
są do tzw. zerowej grupy podatkowej. Należą do nich: małżonek,
zstępni, wstępni, pasierb, rodzeń-

stwo, ojczym i macocha.
Aby skorzystać z takiego zwolnienia musimy w terminie 6
miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia
jej otrzymania, zgłosić do urzędu
skarbowego, że otrzymaliśmy darowiznę. W przypadku środków
pieniężnych zwykle konieczne
będzie też udokumentowanie ich
otrzymania. Może za to posłużyć
dowód przekazania ich na rachunek płatniczy – potwierdzenie
przelewu.

Darowizna pieniężna na zakup
mieszkania przez dziecko
Często zdarza się, że rodzice
decydują się przekazać dziecku
pieniądze na zakup mieszkania.
Dziecko może zostać zwolnione
z konieczności płacenia podatku
od takiej darowizny, jeśli zgłosi
do Urzędu Skarbowego w ciągu 6
miesięcy, że ją otrzymało.
W celu uzyskania zwolnienia
z podatku należy złożyć do urzędu:
1) druk SD-Z2
2) potwierdzenie przelewu
3) dokumenty, które potwierdzą
(np. umowa darowizny):
a) co dostało dziecko (środki
pieniężne)
b) w jaki sposób (poprzez darowiznę)
c) od kogo
d) jaki łączy stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z darczyńcę i obdarowanego
Należy też pamiętać, że jeśli
dziecko będzie chciało następnie
sprzedać takie mieszkanie powinno odczekać 5 lat od momentu
jego zakupu. W innym wypadku
będzie musiało zapłacić przy jego
sprzedaży podatek dochodowy.
■ apl. radc. Marta Klecha

Każdy z nas niejednokrotnie
zawierał umowę jako konsument – czy to z zakładem
ubezpieczeń, operatorem telefonicznym czy dostawcą gazu
lub prądu. Niewielu jednak
z nas ma świadomość, że
przedsiębiorca, z którym zawieramy umowę nie ma pełnej
dowolności w kształtowaniu jej
treści, a prawo bardzo skutecznie
broni
interesów
konsumentów.
Czym są klauzule niedozwolone,
czyli tzw. klauzule abuzywne?
Najprościej mówiąc klauzula
abuzywna, to postanowienie
umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, które
nie zostało uzgodnione indywidualnie z tym drugim (czyli konsument nie miał wpływu na dany
zapis w umowie), a które kształtują
jego prawa i obowiązki w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami,
rażąco naruszając jego interesy.
Bardzo często zdarza się, że
rola konsumenta przy podpisaniu
umowy sprowadza się jedynie
do podpisania jej w brzmieniu
przedstawionym przez przedsiębiorcę lub odrzuceniu jej w całości.
Z uwagi na fakt, że konsument
rzadko kiedy może wpłynąć na
treść umowy, a więc uzgodnić ją
indywidualnie, istnieje ryzyko, że
przedsiębiorca może wprowadzić do umowy zapisy, które będą
dla konsumenta niekorzystne.
W takim przypadku, po stwierdzeniu, iż niekorzystne dla nas
postanowienia umowne nie były
z nami uzgadniane, oraz, że postanowienia te rażąco naruszają
nasze interesy lub kształtują prawa
i obowiązki w sposób sprzeczny
z dobrymi obyczajami, taka klauzula nie wiąże konsumenta.
Co bardzo ważne, powyższe
nie dotyczy postanowień umowy
określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub
wynagrodzenie, jeżeli zostały
sformułowane w sposób jednoznaczny. Przyjmuje się, że świadczenia główne, a więc te, które
są zasadniczym przedmiotem
umowy i wyznaczają jej cel, jeżeli
określone są w sposób niebudzący
wątpliwości, nie mogą być niezauważone przez rozsądnego konsumenta zawierającego umowę.
Czy każda klauzula może zostać
uznana za niedozwoloną?
Jeśli spełnia cechy, które zostały
opisane powyżej to oczywiście, że
tak!
Dodatkowo w Kodeksie cywilnym znajdziemy przykładowe
klauzule niedozwolone, które nie
wiążą konsumentów. Są to m.in.
postanowienia, które:
1. wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem
konsumenta za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania;
2. przewidują postanowienia,
z którymi konsument nie miał
możliwości zapoznać się przed
zawarciem umowy;

3. uzależniają zawarcie, treść lub
wykonanie umowy od zawarcia
innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z umową
zawierającą oceniane postanowienie;
4. uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany
umowy bez ważnej przyczyny
wskazanej w tej umowie;
5. wyłączają obowiązek zwrotu
konsumentowi uiszczonej zapłaty
za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument
zrezygnuje z zawarcia umowy lub
jej wykonania;
6. nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji
z zawarcia lub wykonania umowy;
7. stanowią, że umowa zawarta
na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla
którego zastrzeżono rażąco krótki
termin, nie złoży przeciwnego
oświadczenia;
8. przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia
lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez
przyznania konsumentowi prawa
odstąpienia od umowy.
To tylko kilka z całej listy klauzul
abuzywnych, które opisane są
w ustawie.
Pod
adresem
www.rejestr.
uokik.gov.pl znajduje się rejestr
klauzul niedozwolonych, do którego Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wpisuje z różnego
rodzaju umów postanowienia
uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem sądu.
Co może zrobić konsument, który
podejrzewa, że umowa zawiera
klauzule niedozwolone?
W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić się do przedsiębiorcy, który przedstawił nam
wzór umowy w celu wyjaśnienia
wątpliwości. Jeśli przedsiębiorca
nie chce zmienić zapisu, który
według nas może być abuzywny,
to najlepiej takiej umowy nie zawierać.
Jeśli umowa została już podpisana, a przedsiębiorca nie zgadza
się z naszym stanowiskiem
o abuzywności zapisów umowy,
musimy zwrócić się do sądu powszechnego o uznanie danego postanowienia za niewiążące.
Konsument może również powiadomić Prezesa UOKiK o podejrzeniu
stosowania
przez
przedsiębiorcę niedozwolonego
postanowienia wzorca umowy
i zostać dopuszczony w charakterze zainteresowanego do
udziału w postępowaniu prowadzonym przez Urząd w sprawie
o uznanie postanowień wzorca
umowy za niedozwolone.
Jeśli mielibyście Państwo wątpliwości co do prawidłowości zapisów umownych w zawieranych
przez Was umowach, to chętnie
pomożemy w ich wyjaśnieniu!
■ apl. radc. Hubert Nowak

18.

żużel

PIĄTEK-NIEDZIELA 2-4 LIPCA 2021

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa
vs. Stal Gorzów
W najbliższy piątek 2 lipca Eltrox Włókniarz Częstochowa zmierzy się na Arenie
zielona-energia.com z drużyną Moje
Bermudy Stal Gorzów. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30.
Poprzednia runda dostarczyła kibicom
Biało-Zielonych ogromne emocje. Podopieczni szkoleniowca Piotra Świderskiego
zwyciężyli z Falubazem w Zielonej Górze
46:44. Wynik rozstrzygnął się w ostatnim
biegu. Najbliższy mecz będzie bardzo ważny
zarówno dla Włókniarza, jak i gorzowskiej Stali ze względu na walkę o miejsce
w pierwszej czwórce. - Celem drużyny
Piotra Świderskiego będą oczywiście trzy
punkty. “Biało-zieloni” przed meczem będą
na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ
w pierwszym spotkaniu tych ekip w Gorzowie lepszy okazał się Eltrox Włókniarz,
wygrywając (46:44). Przypomnijmy, że o
losach spotkania na “Jancarzu” podobnie
jak w Zielonej Górze rozstrzygnął Kacper
Woryna. Nie mamy nic przeciwko, aby nasz
zawodnik został bohaterem również w

piątek – zapowiedział klub. W drużynie rywala najlepszym zawodnikiem jest oczywiście indywidualny mistrz świata – Bartosz
Zmarzlik, który może pochwalić się średnią
biegopunktową na poziomie (2,604). Mocnymi filarami gorzowskiej drużyny są również Martin Vaculik oraz Anders Thomsen.
- Trener gości – Stanisław Chomski na piątkowe spotkanie awizował swój najsilniejszy
obecnie skład. Kontuzjowanego od dłuższego czasu Kamila Nowackiego zastąpi
Kamil Pytlewski. W obozie częstochowskim
Piotr Świderski zdecydował się jedynie na
delikatne roszady w zestawieniu par. Dobre
mecze w szwedzkiej Bauhaus-Ligan odjechali Bartosz Smektała i Jakub Miśkowiak
co może być pozytywnym prognostykiem
przed potyczką ze Stalą – dodaje Włókniarz. To kolejne spotkanie, podczas którego na stadionie będą mogli zasiąść kibice.
Otwarcie bram stadionu ma nastąpić dwie
godziny wcześniej, czyli dokładnie o 18:30.
Osoby, które tego dnia nie pojawią się na
Olsztyńskiej, będą mogli obejrzeć transmisję
z meczu w stacji Eleven Sports.

Miniżużel

Kacper Halkiewicz z licencją 250cc

Kacper Halkiewicz – miniżużlowiec
Włókniarza Częstochowa poczynił kolejny krok do przodu w swojej karierze.
W poniedziałek 28 czerwca na torze w
Toruniu przebrnął przez egzamin na
certyfikat 250cc.
14-latek dzięki zdanemu egzaminowi już
wkrótce będzie mógł zadebiutować w cyklu
zmagań o Puchar Ekstraligi, gdzie z bardzo
dobrej strony zaprezentował się ostatnio

jego klubowy kolega – Szymon Ludwiczak.
Kacper Halkiewicz urodził się 6 stycznia
2007 roku. W kwietniu 2018 roku wywalczył licencję MŻ i przez ostatnie trzy sezony
reprezentował Włókniarza w rozgrywkach
miniżużlowych. Wyrósł na czołowego reprezentanta naszego kraju w tej dziecięcej
odmianie speedwaya. W ubiegłym roku na
minitorze w Gdańsku wywalczył ósmą lokatę w Pucharze Europy w miniżużlu.

Mobilny punkt szczepień

Zaszczep się podczas meczu
Podczas najbliższego meczu w piątek na stadionie Arenie Zielona-Energia.com dostępny będzie mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19, przygotowany przez
szpital MSWiA w Katowicach. Szczepienie będzie bezpłatne i dostępne dla każdego
chętnego, bez jakiejkolwiek rejestracji. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty. Punkt
szczepień rozpocznie swoją pracę punktualnie o godzinie 18:30 i zlokalizowany będzie
przy głównym wejściu stadionu (wewnątrz obiektu, wejście od ulicy Orlik-Ruckemanna).

Eltrox Włókniarz Częstochowa vs. Falubaz Zielona Góra

Krótka fotorelacja

■ zdj. Grzegorz Misiak

IMEJ

Bartłomiej Kowalski z awansem
do finału

26 czerwca w czeskim Divisovie rozegrano eliminacje do Indywidualnych
Mistrzostw Europy.

W zawodach wystartował reprezentant
Eltrox Włókniarza Częstochowa – Bartłomiej Kowalski. Zawodnik Lwów spisał się
wzorowo – zdobył bowiem 14 punktów,
co pozwoliło mu zająć 1. miejsce i tym
samym zapewnić sobie awans do finału
IMEJ, który rozegrany zostanie 7 sierpnia.

Wyniki:
1. Bartłomiej Kowalski (Polska) – 14
(2,3,3,3,3)
2. Drew Kemp (Wielka Brytania) – 13
(3,2,3,3,2)
3. Leon Flint (Wielka Brytania) – 12+3
(1,3,3,3,2)
4. Jordan Palin (Wielka Brytania) – 12+2
(3,2,2,2,3)
5. Norick Bloedorn (Niemcy) – 11
(3,2,3,1,2)

sport
Akademia Norwidziaka
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MOSiR Częstochowa

Festyn „Syn, Tato, Lato”

Biegaj w wakacje!

Siatkarska rywalizacja na piasku, rodzinna atmosfera i konkursy dla dzieci
z animacjami – tak w skrócie można
podsumować festyn „Syn, Tato, Lato”
zorganizowany przez Akademię Norwidziaka, funkcjonującą w Exact Systems
Norwid Częstochowa.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Częstochowie poinformował, że
w okresie wakacyjnym we wtorki
i w czwartki w godz. 18.00-20.00 bieżnia
Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego
przy
ul.
Dąbrowskiego
udostępniana będzie przez okres całych wakacji bezpłatnie.

Impreza odbyła się w minioną sobotę przy
Galerii Jurajskiej. To kolejny event przygotowany przez klub Exact Systems Norwid.
Rywalizacji młodych siatkarzy z Akademii
Norwida przyglądał się nowy przyjmujący
drużyny Kamil Długosz, który przeszedł do
częstochowskiego klubu z grającego w Plus
Lidze Stali Nysa. W turnieju wystartowało
kilkanaście par. Duety grały w kategorii do
15 lat oraz powyżej 15 lat (syn). Kategorię
do lat 15 wygrali Bartek i Piotr Lewandowscy. Piotr Lewandowski wspólnie z Lesławem Walaszczykiem rozegrali też mecz
pokazowy z częstochowskimi sędziami
i dziennikarzami. Spotkanie zakończyło
się remisem 1:1 w setach. Z uwagi na brak
siły nie rozegrano tie-breaka...- To było
świetne rozpoczęcie wakacji w rodzinnej
atmosferze – powiedział wiceprezes Exact
Systems Norwid i główny sponsor festynu
Lesław Walaszczyk. - Siatkówka plażowa

- Wszystkim miłośnikom biegania przypominamy również, że na stadionie w każdą
sobotę od godz. 9.00, w ramach akcji „BiegamBoLubię” odbywają się bezpłatne
zajęcia dla amatorów z instruktorem lekpokazuje efekty ciężkiej całosezonowej
pracy młodzieży, gdzie 11-14 latkowie stanowią o sile par mierzących się w systemie
tata-syn. Wielkie gratulacje dla wygranych,
ale również dla wszystkich uczestników festynu – dodał. Sponsorem wydarzenia była
firma Exact Systems czyli główny sponsor
Klubu Sportowego Norwid Częstochowa.
Festyn przygotowali trenerzy z Akademii
Norwidziaka - Adrian Kraś i Tomasz Kryński,
siatkarze 1-ligowego Exact Systems Norwida.
■ Foto: Bartek i Piotr Lewandowscy i Lesław
Walaszczyk

Superpuchar Polski

Raków Częstochowa
vs. Legia Warszawa
17 lipca Raków Częstochowa powalczy
z Legią Warszawa o Superpuchar Polski.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:00
na stadionie przy ul. Łazienkowskiej
w Warszawie.
Superpuchar Polski organizowany jest
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koatletyki – przypomina Marcin Mazik,
kierownik ds. sportu i rekreacji MOSiR. Jak
twierdzą organizatorzy tej akcji, bieganie
jest najprostszą formą ruchu, a aktywność fizyczna kształtuje charakter, zdrowe nawyki
i jest podstawą dobrego życia. Bieganie ma
również, a może przede wszystkim sprawiać
nam wielką przyjemność. - Uważamy, iż ludzie dzielą się na tych, którzy biegają i tych,
którzy jeszcze nie wiedzą, że chcą biegać.
Misją naszej fundacji jest dotarcie do nich
i przekonanie ich do tego, że biegać trzeba
– mówią organizatorzy akcji „BiegamBoLubię”. Podążając za tymi wskazówkami, my
również zachęcamy do korzystania z bieżni
Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego
w Częstochowie. Bieżnia udostępniana
jest bezpłatnie także w soboty i niedziele
w godz. 18.00-20.00.
z przerwami od 1983 roku. W rywalizacji
biorą udział Mistrzowie Polski oraz Zdobywcy Pucharu w danym roku. W tej edycji
o trofeum zawalczy Raków Częstochowa
i Legia Warszawa. Transmisję z tego wydarzenia poprowadzi telewizja Polsat Sport.
Dla Czerwono-Niebieskich miniony sezon
był najlepszy w 100-letniej historii klubu.
Po raz pierwszy zdobyli Puchar Polski,
pokonując na stadionie w Lublinie Arkę
Gdynia 2:1. Następnie zwyciężyli w ligowych zmaganiach z Piastem Gliwice 1:0,
zapewniając sobie wicemistrzostwo Polski.
Mistrzowski tytuł w sezonie 2020/2021
zdobyli Legioniści.

Skra Częstochowa

Europejskie Puchary

Raków zagra w nich po raz pierwszy Klub ubiega się o środki
na promocję miasta
W czwartek 22 lipca Raków Często- dzie zwycięzca pary FC Valmiera (Łotwa)
chowa po raz pierwszy w historii zagra
w europejskich pucharach. Mecze Czerwono-Niebieskich w eliminacjach Ligi
Konferencji Europy będą transmitowane na antenie TVP Sport.
Rywalem podopiecznych szkoleniowca
Marka Papszuna w II rundzie eliminacji bę-

/ FK Suduva (Litwa). Pierwsze ze spotkań
rozegrane zostanie na boisku przeciwników
Rakowa. Mecz rewanżowy zaplanowany
został na tydzień później – 29 lipca. Mecze
eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie
można oglądać na antenie TVP Sport oraz
na sport.tvp.pl.

AZS UJD

Częstochowskie tenisistki

Awansując do Fortuna 1. Ligi Skra Częstochowa ma możliwość ubiegania się
o miejskie środki na promocję miasta
poprzez sport (promocja poprzez piłkę
nożną). Klub poinformował, że postanowił skorzystać z takiej możliwości.
W miniony wtorek 29 czerwca o godzinie
12.00 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego. - Miasto na ten cel ma

przeznaczone 1,5 miliona złotych. O środki
z tej puli mogą ubiegać się drużyny biorące
udział w rozgrywkach ekstraklasy lub I ligi,
w których uczestniczy minimum 16 drużyn
w jednej grupie – przypomina Skra Częstochowa. Oferta Skrzaków opiewa na kwotę
1 230 000 zł brutto. Drugą ofertę złożył
grający na ekstraklasowym szczeblu Raków
Częstochowa. Wnioskowana kwota przez
Czerwono-Niebieskich to 1 490 000 zł
brutto.

MOSiR

Wakacyjny kurs pływania
Podczas finałów Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym,
wystąpiły studentki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie - Julia Szemiel, Aleksandra Górska, Alicja Górska.
Podopieczne Wiesława Pięty w elimi-

nacjach przegrały po 0:3 z późniejszym
triumfatorem turnieju - Uniwersytetem
Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
oraz Uniwersytetem Gdańskim. Drużyna
UJD Częstochowa zajęła drugie miejsce
wśród Uczelni Społeczno-Przyrodniczych.
Pierwsze miejsce zdobył Uniwersytet Ekonomiczny z Wrocławia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Częstochowie ogłosił nabór na wakacyjny kursu nauki pływania dla dzieci
i młodzieży do lat 18. Kurs odbywać się
będzie od poniedziałku do piątku
w dniach 26.07.2021 - 06.08.2021 r. na
Pływalni Krytej „Sienkiewicz Częstochowa” przy Al. NMP 56.
Kurs przewiduje dwie odrębne grupy wiekowe: dla początkujących oraz dla średnio-

zaawansowanych. W jednej grupie może
znaleźć się 10 osób. Minimalny wiek uczestnika zajęć to z kolei 7 lat. W ramach kursu
odbędzie się 10 zajęć po 45 minut w godzinach: grupa początkująca godz. 8:30-9:15,
grupa średniozaawansowana 9:15-10:00.
Koszt kursu to jedyne 250 zł. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny pod
numerem 34 393 00 64 lub pisząc na adres
e-mail: plywalnia.sienkiewicz@mosir.pl
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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aktualności/reklama
ruchowych, z których może skorzystać każdy, kto nie tylko chce
zadbać o swoją kondycję fizyczną,
ale także psychiczną.
- Począwszy od 2 lipca, przez kolejne pięć piątków będziemy spotykać się na Bulwarach Jurajskich
i ćwiczyć pod okiem trenerów
w ramach akcji „Aktywne piątki
z Calypso”. Przygotowaliśmy zarówno profesjonalne zajęcia dla
dorosłych, jak również osobne
aktywność ruchowe dla dzieci. Co
tydzień warsztaty odbywać będą
się natomiast w innej odsłonie,
z innym motywem przewodnim
– zapowiada Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu
Galerii Jurajskiej.

W Galerii Jurajskiej

Pomogą zrzucić
„pandemiczne” kilogramy
Wciąż nie możecie pozbyć się
zbędnych kilogramów? Galeria
Jurajska oraz działający w niej
fitness club Calypso wiedzą,
jak sobie z nimi poradzić. Ruszają z cyklem otwartych
i bezpłatnych warsztatów ruchowych dla dorosłych i dzieci,
które mają pomóc w powrocie
do formy po serii lockdownów.
Pierwsze zajęcia już w ten
piątek (2.07).

Po pandemii koronawirusa,
pandemia nadwagi? Eksperci nie
mają dobrych wieści, COVID-19
spowodował dynamiczny wzrost
częstotliwości
występowania
nadwagi i otyłości wśród Polaków.
Dodatkowe kilogramy odczuwa
na sobie aż 28% z nas, wynika
z raportu NIZP-PZH. Problem
najczęściej dotyczy mężczyzn
w wieku od 20 do 44 lat, kobiet od
44 do 65 roku życia, a także – co
szczególnie niepokoi – uczniów

w wieku od 11 do 16 lat.
Nie pomaga temu fakt, że zaledwie co trzeci Polak uprawia sport.
Do tego pandemia sprawiła, że aż
34% osób dodatkowo zmniejszyło
swoją aktywność. W powrocie do
ruchu i w zgubieniu „pandemicznych kilogramów” postanowiła
pomóc Galeria Jurajska.
Wspólnie z fitness clubem Calypso
centrum handlowe startuje z cyklem piątkowych warsztatów

Zajęcia „pod chmurką” będą
nieodpłatne i dostępne dla każdego chętnego. Odbywać będą
się także zawsze w tych samych
godzinach, czyli od 18 do 19.30
i w tym samym miejscu. – Wybraliśmy Bulwary Jurajskie nad Wartą
z kilku względów. Po pierwsze,
w przestrzeni na świeżym powietrzu wszyscy mogą poczuć się bezpiecznie, tym bardziej, że zajęcia
odbywają się z zachowaniem rygoru sanitarnego. Po drugie, po tak
wielu miesiącach zamknięcia, kontakt z naturą będzie dodatkowym
bonusem zajęć – zapewnia.
Cykl warsztatów rusza już w najbliższy piątek (2 lipca). Od godz.
18.00 na terenach zielonych przy
galerii prowadzony będzie trening funkcjonalny dla dorosłych.
W tym samym czasie dzieci będą
mogły wziąć udział w zajęciach ruchowych, ćwiczeniach z układem

choreograficznym czy zabawach
z tunelami integracyjnymi.
- Na zajęcia może przyjść każdy,
kto chce się rozruszać, rozciągnąć,
a także zadbać o swoje zdrowie.
Warsztaty odbywają się pod
okiem profesjonalnych trenerów
Calypso, z kolei zabawy ruchowe
dla dzieci pod okiem animatorów.
Tym samym nawet, jeśli przyjdziemy z pociechą, ta będzie miała
się czym zająć – dodaje przedstawicielka Galerii Jurajskiej.
Intensywnie wygląda także plan
na 4 kolejne spotkania. 9 lipca organizowane będą zajęcia, w czasie
których będzie można zadbać
o zdrowie kręgosłupa. Dla dzieci
z kolei przygotowano m.in. zabawy
cyrkowe i z chustą klanzy.
Na 16 lipca przygotowano z kolei
warsztaty wzmacniające ciało
Calypso Body Warkotu. Najmłodsi
w tym czasie będą mogli wziąć
udział m.in. w zabawach podwórkowych, a także w zajęciach plastycznych.
23 lipca z kolei dedykowany będzie relaksowi, a to za sprawą zajęć
z jogi na trawie. Dla dzieci zorganizowane zostaną natomiast zabawy z balonami. Cykl zakończą
27 lipca zajęcia z zumby dla dorosłych, a także zabawy taneczno-ruchowe dla dzieci.
„Aktywne piątki z Calypso” odbywają się już po raz drugi. Pierwszą
edycję zorganizowano po pierwszym lockdownie w lipcu 2020 r.
■ oprac. kg na podstawie informacji
Galerii Jurajskiej

