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Ministerstwo Finansów w specjalnym obwieszczeniu poinformowało o nowych stawkach maksymal-
nych podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. Od 1 stycznia 2023 r. właściciele nieruchomości i 
gruntów  muszą liczyć się z podwyżkami. Jak duże one będą? Sprawdziliśmy.
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Szukasz psa do adopcji?  
Zapoznaj się z podopiecznymi Fundacji Psia Duszka

Stawka maksymalna podatku od 
nieruchomości od 1 mkw. w przy-
padku budynków mieszkalnych 
wzrośnie w 2023 roku o 11 groszy 
- z 0,89 zł do 1,00 zł. Spora pod-
wyżka stawki maksymalnej po-
datku dotyczyć będzie budynków 
związanych z prowadzeniem firm 
– tutaj opłata może wzrosnąć 
nawet o 3,04 zł - z 25,74 zł do 
28,78 zł.  Więcej zapłacą także 
właściciele budynków związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych. Maksymalna stawka po-
datku wzrośnie w tym w 
przypadku o 0,62 zł - z 5,25 zł do 
5,87 zł. O 1,43 zł wzrośnie maksy-
malna stawka podatku od nieru-
chomości od budynków 
związanych z działalnością doty-
czącą obrotu materiałem siewnym 

- z 12,04 zł do 13,47 zł. Maksy-
malna stawka podatku od pozo-
stałych nieruchomości ma 
wzrosnąć natomiast o 1,03 zł - z 
8,68 zł do 9,71 zł. 

Podwyżki także w przypadku 
gruntów

Za grunty związane z prowadze-
niem firm maksymalna stawka po-
datku w 2023 r. wyniesie 1,16 zł, 
czyli o 13 groszy więcej, niż wła-
ściciele tych gruntów płacą 
obecnie. W przypadku gruntów 
pod wodami powierzchniowymi 
maksymalna stawka wzrośnie o 
62 grosze - z 5,17 zł do 5,79 zł. Z 
kolei za grunty zabudowane ob-
jęte obszarem rewitalizacji – za-
płacić trzeba będzie maksymalnie 
o 41 groszy więcej (wzrost stawki 
z 3,40 zł do 3,81 zł). Maksymalna 

wysokość podatku od pozosta-
łych gruntów wzrośnie natomiast 
z 0,54 zł do 0,61 zł, co oznacza 
6-groszową podwyżkę – najniższą 
ze wszystkich ustalonych przez 
Ministerstwo Finansów. 

Gmina może podnieść podatki, 
ale nie musi

Każda gmina ustala indywidu-
alnie wysokość podatków od nie-
ruchomości, więc zamieszczone w 
obwieszczeniu stawki nie muszą 
przełożyć się na wyższe opłaty w 
każdej miejscowości. Stawki po-
datków mogą być mniejsze, ale na 
pewno nie wyższe niż te, ustalone 
przez Ministerstwo Finansów na 
2023 rok.
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W naszej okolicy kryją się 
jeszcze miejsca, które 
swoją urodą niczym nie 
ustępują tym najbardziej 
popularnym, a również za-
chwycają i są zdecydowa-
nie mniej oblegane.

W naszych redakcyjnych 
wojażach udało nam się 
niedawno takowe odkryć. 
Malutkie Resort, bo o nim 
mowa, to ponad 25 hekta-
rów urokliwego terenu z 
kilkunastoma atrakcjami, 
noclegiem i regionalną 

kuchnią łódzką. Ta sielanko-
wa miejscowość (Malutkie) 
znajduje się na skraju le-
śnego kompleksu nieopodal 
Radomska. To, co w pierw-
szej kolejności zwróciło na-
szą uwagę to teren, otocze-
nie i atrakcje. A tych ostat-
nich nie brakuje - zarówno 
dla dzieci , jak i dorosłych. 
Przetestowaliśmy fun park 
z figlorajem i trampolinami, 
stadninę koni, tor gokarto-
wy, park linowy, pole paint-
ballowe, korty tenisowe i 
ścieżki biegowe. W restau-

racyjnym menu znaleźliśmy 
wiele akcentów kuchni 
łódzkiej, świeżo pieczony 
chleb oraz doskonałe lody 
rzemieślnicze robione na 
miejscu. Jak by komuś było 
mało, jest jeszcze, pizzeria, 
dwie kawiarnie i cocktail 
bar z żywym piwem. A na 
dłuższe wizyty do wyboru 
pokoje hotelowe oraz kli-
matyczne domki.

„Malutkie” jest malutkie 
tylko z nazwy! 

Zaciszne miejsce 
pełne atrakcji 

Malutkie Resort
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W sierpniu Jasna Góra spodziewa 
się 172 grup pielgrzymkowych. 
Do klasztoru zawita łącznie 
ponad 80 tys. osób, które zmie-
rzają do Częstochowy pieszo, 
biegiem, bądź na rowerach. Naj-
liczniejsze grupy piesze, bo 
liczące po 7 tys. osób, przybędą z 
Radomia i Tarnowa. 

Jak poinformował często-
chowski magistrat, na sierpień 
zgłoszono do Częstochowy wej-
ście aż 172 grup pielgrzymko-
wych. Łącznie do miasta ma 
przyjść, przybiec lub przyjechać 
rowerem ponad 80 tys. osób. 
Największe grupy liczące po 7 
tys. pieszych pątników mają li-
czyć Pielgrzymki Diecezjalne z 
Radomia i Tarnowa. Sierpień to w 
Częstochowie czas największego 
ruchu pielgrzymkowego, szcze-
gólnie przed i w czasie Święta 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (15 sierpnia) oraz 
Święta Matki Bożej Częstochow-
skiej (26 sierpnia). Charaktery-
styczne w sierpniu są pielgrzymki 
piesze, zmierzające na Jasną 
Górę z różnych stron Polski. Naj-
większej liczby pątników, bo 
ponad 18 tys. możemy się spo-
dziewać 13 sierpnia kiedy do 
miasta przyjdzie Piesza Piel-
grzymka Diecezji Radomskiej li-
cząca 7 tys. osób czy Piesza 
Pielgrzymka Podlaska, w której 
pójdzie 2,8 tys. osób. Ponadto 
tego dnia do miasta wejdą grupy 
m.in. z Opoczna (1100 osób), 
Kielc (1200), Rzeszowa (1000),  
Sosnowca (800 osób) czy Pel-
plina (600). Nieco mniej, bo 
ponad 14 tys. osób spodziewane 

jest 14 sierpnia. Tego dnia wej-
dzie m.in.  311. Warszawska Piel-
grzymka Piesza (4,5 tys. osób) 
czy Pielgrzymka Archidiecezji 
Lubelskiej (2 tys.) - informuje 
Urząd Miasta Częstochowy i do-
daje - Na Jasną Górę mają też do-
jechać pielgrzymki na rowerach 
m.in. z Łasku, Białegostoku, Po-
powa Kościelnego, Elbląga, 
Ostrowa Wielkopolskiego, Golu-
bia-Dobrzynia, Warszawy, Kielc, 
Tomaszowa Mazowieckiego czy 
Rozprzy. Na 13 sierpnia swoje 
przybycie zapowiedziała rów-
nież  pielgrzymka biegowa z Ra-
domia. Pielgrzymki piesze 
korzystają z wybranych, wyzna-
czonych przez miasto dróg, które 
zabezpieczy policja oraz miejskie 
służby. Częstochowę, jak co roku 
odwiedzą oczywiście również 
pielgrzymi przyjeżdżający auto-
karami, koleją i prywatnymi sa-
mochodami, których statystyka 
dotycząca pieszych grup nie 
obejmuje. Tu dane posiada 
klasztor jasnogórski – wymóg 
zgłaszania pielgrzymki do 
Urzędu Miasta dotyczy tylko 
pielgrzymek, którym trzeba za-
pewnić bezpieczne przejście 
przez miasto z wykorzystaniem 
dróg publicznych. Oprócz tego 
służby miejskie zabezpieczają 
też planowo wszystkie duże 
zgromadzenia pielgrzymów pod 
szczytem jasnogórskim, wyma-
gające medycznego i komunal-
nego wsparcia.

W minioną środę w Parku Wypo-
czynkowym Lisiniec służby 
szkoliły się w niesieniu pomocy 
nad wodą. W ćwiczeniach wzięli 
udział strażacy, policjanci, funk-
cjonariusze Straży Miejskiej oraz 
ratownicy Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego.

To już kolejna edycja ćwiczeń, or-
ganizowanych w Parku Lisiniec, 
którego okolice często patrolo-
wane są przez strażników miej-

skich czy policjantów – w tym 
przez patrole konne. Można tam 
również spotkać funkcjonariuszy 
na rowerach. Wśród korzystają-
cych z Parku zdarzają się – niestety 
– osoby nie stosujące się do regula-
minu, podstawowych zasad bez-
pieczeństwa i pływające ,,na dziko” 
w miejscach, gdzie nie ma ratow-
ników. I to tego rodzaju kłopotliwi 
goście Parku potrzebują potem 
bardzo często pomocy. Środowe 
ćwiczenia z ratownictwa wodnego 
były więc także treningiem nie-

Co Inspekcja Handlowa może 
sprawdzać w restauracjach i czy 
jest się czego rzeczywiście bać? 

Najczęściej kontrolowaną pozycją 
w gastronomii jest menu. W ostat-
nich dniach zgłosiła się do nas Czę-
stochowska restauracja, której 
Inspekcja Handlowa zakwestiono-
wała jego poprawność. 

Prawna poprawność jego sporzą-
dzenia ma zasadnicze znaczenie dla 
konsumentów, którzy powinni być 

rzetelnie informowani o tym, co fak-
tycznie znajdzie się na ich talerzu, w 
jakiej wielkości i za ile. Najważ-
niejsze elementy podlegające kon-
troli: informacja o alergenach, 
składniki dań, ich gramatura oraz 
ceny. Niezgodne z przepisami bę-
dzie na przykład wskazanie w menu 
ceny za „talerz zupy”, „porcję mięsa”, 
czy kubek napoju. PIH może rów-
nież kontrolować jakość potraw; 
badać, czy opis z menu zgadza się z 
rzeczywistością, czy nie są używane 
zamienniki. Kontrole takie mogą być 

62-letni kierowca taksówki zo-
stał zaatakowany w minioną 
niedzielę podczas wykonywa-
nego kursu z centrum miasta na 
jedno z częstochowskich osiedli. 
38-letni pasażer w trakcie jazdy 
rzucił się na taksówkarza i zaczął 
go dusić. Poszkodowany kie-
rowca zdołał uwolnić się, uciec i 

wezwać policję. Agresor został 
zatrzymany i trafił tymczasowo 
do aresztu. Za popełniony czyn 
grozi mu dożywotnie więzienie.

W minioną niedzielę 38-letni męż-
czyzna wsiadł do taksówki w cen-
trum miasta, zamawiając kurs na 
jedno z częstochowskich osiedli. 

sienia ratunku takim właśnie, nie-
odpowiedzialnym, przeceniającym 
swoje możliwości osobom. Przy 
okazji Straż Miejska przestrzega 
przed wszelkimi niebezpiecznymi i 
brawurowymi zachowaniami w 
okolicach akwenów. Nad wodą nie 
należy spożywać alkoholu i innych 
substancjach odurzających, będą-
cych częstą przyczyną utonięć. Do 
zbiornika wodnego należy wcho-
dzić, schładzając się wodą stop-
niowo. Kontakt rozgrzanego ciała 
z zimną wodą może grozić szokiem 
termicznym. Straż Miejska prze-
strzega również przed skokami do 
wody i apeluje,  aby skoki na tzw. 
„główkę” wykonywać – jeśli ko-
niecznie tego właśnie chcemy – 
wyłącznie w miejscach do tego 
wyznaczonych. Przypomina jedno-
cześnie hasło jednej ze swoich let-
nich akcji związanych z 
bezpieczeństwem nad wodą – 
„Płytka wyobraźnia to kalectwo”. 
Latem częstochowska Straż 
Miejska będzie nadal patrolować 
okolice Parku Wypoczynkowego 
Lisiniec i dbać o to, by odwiedza-
jący wypoczywali w spokoju. Ćwi-
czenia z ratownictwa wodnego 
także będą  powtarzane.

planowane, ale bardzo często in-
spektorzy wszczynają je „z zasko-
czenia”. Jeżeli w trakcie kontroli 
Inspekcja uzna, że podmiot kontro-
lujący działa niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa, ma 
uprawnienia do nakładania kar pie-
niężnych, nawet w wysokości 
20.000 zł. Ponadto Inspektor może 
również zarządzić ograniczenie 
wprowadzania do obrotu, wstrzy-
manie wprowadzania do obrotu lub 
wycofanie z obrotu produktów albo 
wstrzymanie świadczenia usług, 
albo niezwłoczne usunięcie stwier-
dzonych nieprawidłowości.

Agnieszka Rusek
radca prawny 
Rusek i Partnerzy
Kancelaria radców prawnych

Podczas jazdy siedzący z tyłu pa-
sażer bez żadnej przyczyny rzucił się 
na taksówkarza i zaczął go dusić. 
Poszkodowany 62-letni mężczyzna 
zdołał uwolnić się i uciekł z tak-
sówki, wzywając Policję. Natych-
miast zaczęła się obława, podczas 
której kryminalni z komendy zatrzy-
mali sprawcę. Mężczyzna posiadał 
przy sobie kilka porcji amfetaminy, 
był pijany — miał blisko trzy promile. 
Zebrane dowody pozwoliły często-
chowskiej prokuraturze przed-
stawić 38-latkowi zarzut usiłowania 
zabójstwa – poinformował rzecznik 
prasowy Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie. Sąd zdecydował o 
tymczasowym areszcie dla sprawcy, 
któremu za popełnione przestęp-
stwo grozi nawet dożywotnie po-
zbawienie wolności.

Kolejny szczyt pielgrzymkowy

W sierpniu na Jasną Górę  
przybędzie ponad 80 tys. 
pątników

Grozi mu dożywocie

Pasażer usiłował zabić taksówkarza

Park Wypoczynkowy Lisiniec

Kolejne ćwiczenia służb z ratownictwa wodnego

Sprawdź czy działasz zgodnie z prawem

Kontrola Państwowej Inspekcji Handlowej w gastronomii 

 ■ Opracowanie: Paula Nogaj
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W kolejnych częstochowskich 
szkołach, m.in. w SP 22, SP 36 i 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 3 trwają duże prace termomo-
dernizacyjne, które zakończą się 
jesienią. Aż 9 miejskich placówek 
oświatowych zyska efektow-
niejszą estetykę i zaoszczędzi na 
ogrzewaniu.

- Celem inwestycji jest nie tylko 
podniesienie estetyki, a także kom-
fortu pracy i nauki w szkołach, ale 
również poprawa ich efektywności 
energetycznej, skutkująca ekolo-
gicznymi oszczędnościami w ogrze-
waniu. Kolejne szkolne place 
budowy odwiedził prezydent Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk – 
poinformował Urząd Miasta 
Częstochowy.  W Szkole Podsta-
wowej 22 (przy ul. Żabiej 1) inwe-
stycja obejmuje m.in. wykonanie 
docieplenia systemowego, remont 
pokrycia zewnętrznego dachu oraz 
ocieplenie fundamentów. W ra-
mach prac są także wymieniane nie-
które okna i drzwi, montowany 
nowy system rynnowy i obróbki bla-
charskie. Ponadto wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania ogro-
dzenia panelowego wokół budynku 
i renowacji daszku nad wejściem. Na 
szkole zamontowane zostaną także 
budki lęgowe. Powstanie też mural z 
postacią Gabriela Narutowicza - pa-
trona szkoły (w grudniu tego roku 
przypada 100-lecie tragicznej 
śmierci pierwszego Prezydenta RP). 
Rozpoczęte w maju prace prowadzi 
firma Dziedzicki z Konopisk. Termin 
wykonania zadania wartości 1 mln 
73 tys. zł, współfinansowanego ze 
środków Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, to koniec wrze-
śnia. W SP 36 (przy ul. Kasztanowej 
7/9) w zakresie prac jest m.in.: mo-
dernizacja ścian i stropów zewnętrz-
nych, wentylacji grawitacyjnej, 
systemu grzewczego, docieplenie 
stropodachu wymiana części okien 
(70 sztuk), drzwi zewnętrznych oraz 
opraw oświetleniowych na energo-
oszczędne. W ramach kosztów nie-
kwalifikowanych (a więc poza 
dofinansowaniem unijnym) po-
wstaje m.in.: pionowa izolacja prze-
ciwwilgociowa na ścianach 
fundamentowych i piwnicznych, 
wymieniane są posadzki w łączniku, 
nawierzchnia placu za szkołą, doj-
ścia i chodniki czy istniejące stu-
dzienki rewizyjne (odwodnienie 
dachu). W zakresie prac jest także 
remont daszków nad wejściami, 
montaż nowych parapetów, rynien i 
rur spustowych, remont instalacji 
elektrycznej, schodów terenowych, 

montaż piłkochwytów przy boisku 
oraz wymiana opaski wokół bu-
dynku. Wykonawcą inwestycji war-
tości 3 mln 560 tys. zł  jest 
częstochowska firma PPHU LOMA. 
Jej zakończenie ma nastąpić w listo-
padzie 2022. Projekt termomoder-
nizacji SP 36 uzyskał dofinansowanie 
ze środków unijnych w ramach osi 
priorytetowej Efektywność energe-
tyczna, odnawialne źródła energii i 
gospodarka niskoemisyjna RPO 
WSL na lata 2014-2020. Podobnie 
jak w przypadku dwóch dwóch wy-
mienionych szkół mocno zaawanso-
wana jest już inwestycja w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. 
Łukasińskiego 70. Zakres prac w tej 
jednostce miejskiej to m.in.: izolacja 
pionową ścian piwnic; docieplenie 
wszystkich ścian budynków z płyt 
styropianowych, tynków cienko-
warstwowych silikonowych wraz z 
obróbkami blacharskimi oraz innymi 
robotami związanymi z dociepla-
niem elewacji; docieplenie stropo-
dachu styropapą wraz z robotami 
towarzyszącymi, remont kominów, 
obróbki  blacharskie; remont insta-
lacji elektrycznej; remont instalacji 
co. wraz z wymianą grzejników. 
Prace związane z wykonaniem izo-
lacji ścian fundamentowych i nad-
ziemnych w części zachodniej, 
południowej i częściowo wschod-
niej zostały już wykonane. W lipcu 
trwały prace przy wejściu głównym 
oraz elewacji północnej. Roboty bu-
dowlane wykończeniowe są w 
trakcie wykonywania, większość 
klas została wyremontowana. Pozo-
stały do wykonania korytarze oraz 
cześć użytkowana przez przedszko-
laków. Nowa instalacja centralnego 
ogrzewania została rozprowadzona, 
a grzejniki zamontowane. Wartość 
inwestycji, którą zajmuje się często-
chowski AGBUD-BIS to 3 mln 70 
tys. zł. Tak jak w przypadku SP 36 in-
westycja ma dofinansowanie ze 
środków unijnych w ramach pod-
działania Efektywność energe-
tyczna, odnawialne źródła energii i 
gospodarka niskoemisyjna RPO 
WSL na lata 2014-2020. Zadanie 
ma mieć finał w listopadzie br.

Na podstawie inf. z Wydziału Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych UM

Fot. Łukasz Kolewiński, UM Często-
chowy 

W najbliższą niedzielę 7 sierpnia 
już po raz czwarty w Galerii 
Jurajskiej odbędzie się wy-
przedaż garażowa. Będzie 
można tam kupić nowe i uży-
wane rzeczy – w tym kultowy 
vintage, a także samemu 
sprzedać przedmioty, które za-
legają w waszych szafach, 
piwnicach, czy na strychu. Wy-
przedaż będzie prowadzona w 
godzinach 12:00-16:00.

To prawdziwy raj dla wielbicieli 
staroci i rzeczy z duszą, ale także 
oszczędnych, którzy za grosze 
chcą kupić nowe lub prawie nowe 
rzeczy. Organizowana w Galerii 
Jurajskiej wyprzedaż garażowa i 
tym razem nie zawiedzie, groma-
dząc niemal 80 sprzedających z 
całego regionu!

– Garażówka w Jurajskiej na 
stałe wpisała się w kalendarium 
imprez w Częstochowie, udowad-
niając już trzykrotnie, że warto się 
tu wybrać w każdą pierwszą nie-
dziele miesiąca. Doskonale znają 
ją już fani vintage oraz antyków. 

Wieść o imprezie roznosi się także 
pocztą pantoflową daleko poza 
Częstochowę – mówi Violetta 
Dziubin-Łuszczyk, dyrektor mar-
ketingu Galerii Jurajskiej. Powód? 
„Garażówka” dla wielu częstocho-
wian i nie tylko stała się okazją do 
tego, aby upolować za grosze 
skarby, w tym m.in. ubrania i do-
datki, biżuterię, książki, gry, za-
bawki, ale także ceramikę, szkło 
czy inne dekoracje. Nie brakuje 
tutaj także modnych rzeczy up-
cycle, np. przerobionych ubrań, a 
nawet przetworów i ręcznie wy-
konanych wyrobów. Przyczyn po-
pularności jest więcej. – Nasza 
wyprzedaż garażowa to kilkudzie-
sięciu wystawców, wśród których 
nie ma ani jednego profesjonal-
nego handlarza starociami! Są za 
to mieszkańcy regionu, nasi są-
siedzi, którzy sprzedając tu swoje 
rzeczy chcą się pozbyć z domu 
nadmiaru przedmiotów, a przy 
okazji także zarobić. Dla wielu ga-
rażówka stała się więc okazją do 
podreperowania budżetu domo-
wego, ale także mądrego pozbycia 
się rzeczy, które mogą być pożą-

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i 
osoby wykonujące umowy cywil-
noprawne, którzy odczuli 
negatywne skutki występowania 
w Polsce Covid-19, mają czas na 
złożenie wniosku o świadczenie 
postojowe. Zgodnie z przepisami 
takie wnioski można złożyć naj-
później w ciągu 3 miesięcy od 
miesiąca, w którym został znie-
siony stan epidemii.

Od 16 maja 2022 r. został znie-
siony w Polsce stan epidemii, zatem 
osoby, które starają się o świad-
czenie postojowe, mają czas do 16 
sierpnia 2022 r. na złożenie stosow-
nego wniosku. Termin 16 sierpnia 
dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, 
RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, 
RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, 
RSP-CD6.

- Co do zasady świadczenie posto-
jowe przysługuje w wysokości 80 
proc. kwoty minimalnego wynagro-
dzenia za pracę (ustalanego na pod-
stawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę), obowią-
zującego w 2020 roku – 2080 zł. 
Przedsiębiorca, który rozlicza po-
datki w formie karty podatkowej i 
jest osobą zwolnioną z opłacania 
podatku VAT, może liczyć na świad-
czenie postojowe w wysokości 
1300 zł – przypomina Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego.

Świadczenie postojowe przezna-
czone jest dla przedsiębiorców i 
osób wykonujących umowy cywil-
noprawne, którzy negatywnie od-
czuli skutki występowania w Polsce 
Covid-19. Aby otrzymać środki na-
leży spełnić kilka warunków. Infor-

dane przez innych. W ten sposób 
promujemy tzw. obieg zamknięty, 
w którym zamiast marnować i 
„produkować” śmieci, przekazu-
jemy dalej innym wciąż nadające 
się do użytku przedmioty np. 
ubranka, z których wyrosło 
dziecko, książki, które znudziły 
czy nietrafione prezenty – dodaje 
Violetta Dziubin-Łuszczyk. Jak in-
formuje Galeria Jurajska, do 
udziału w garażówce w roli sprze-
dającego wciąż można się zgła-
szać. Wystarczy napisać na adres 
mailowy jurajska@wyprzedazga-
razowa.org i krótko opisać rzeczy, 
które chce się sprzedawać, a 
także powód swojego udziału w 
wyprzedaży. – Garażówka jest 
imprezą w pełni otwartą dla każ-
dego, kto nie jest profesjonalnym 
handlowcem, czyli nie prowadzi 
działalności polegającej na ob-
rocie starociami, rzeczami vintage 
czy antykami. Z naszej strony za-
pewniamy nieodpłatną prze-
strzeń w galerii, ale także 
kupujących, których z edycji na 
edycję jest coraz więcej – wyja-
śnia Violetta Dziubin-Łuszczyk.

macje w tej sprawie znajdują się na 
stronie internetowej ZUS.  

Od 1 lipca 2022 r. wypłata świad-
czenia postojowego przedsiębiorcy 
jest pomocą de minimis. Dlatego 
przedsiębiorcy muszą dołączyć 
oświadczenie o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w ciągu 
ostatnich trzech lat podatkowych 
(Oświadczenie RPD) albo oświad-
czenie o nieotrzymaniu takiej po-
mocy w tym okresie (Oświadczenie 
RD-2). Oświadczenie RD-2  można 
utworzyć samodzielnie na PUE i do-
łączyć do wniosku. A także formu-
larz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de mi-
nimis (RFD). Jeżeli taki formularz nie 
zostanie dołączony, wniosek pozo-
stanie bez rozpatrzenia.

Będzie efektowniej i efektywniej 

Prace termomodernizacyjne  
w częstochowskich szkołach

Raj dla wielbicieli staroci i rzeczy z duszą

Kolejna „garażówka” w Galerii Jurajskiej

ZUS przypomina

Ostatni moment na złożenie 
wniosku o świadczenie postojowe

 ■ Opracowanie: Paula Nogaj
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OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej 

 Na podstawie art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176 t.j.) oraz art. 10 § 1; art. 49 i 
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 
735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.07.2022r., na wniosek Wójta Gminy Janów, ul. Częstochowska 
1, 42-253 Janów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwe-
stycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pabianice na odcinku od 0,00 km (DK 46) do 
1,00 km”
 
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid.: 70 k.m.2; 68 k.m.2; 72 k.m.2; 86 k.m.2; 67 k.m.2; 78 
k.m.2; 63 k.m.2; 79/1 k.m.2; 79/2 k.m.2; 79/3 k.m.2; 62 k.m.2; 80 k.m.2; 69 k.m.2; 52 k.m.2; 85 k.m.2; 88/2 
k.m.3; 88/1 k.m.3; 89/1 k.m.3; 89/2 k.m.3; 90/1 k.m.3; 90/2 k.m.3; 136/1 k.m.4; 91 k.m.3; 92 k.m.3; 93/2 
k.m.3; 93/1 k.m.3; 168 k.m.4; 94 k.m.3; 95 k.m.3; 140 k.m.4; 141 k.m.4; 96 k.m.3; 97 k.m.3; 143 k.m.4; 98 k.m.3.

Działki podlegające podziałowi (w nawiasie wskazano nr działki po podziale):
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid. 68 k.m.2 (68/1, 68/2, 68/3); 72 k.m.2 (72/1, 72/2, 
72/3); 67 k.m.2 (67/1, 67/2); 78 k.m.2 (78/1, 78/2); 63 k.m.2 (63/1; 63/2); 79/1 k.m.2 (79/4; 79/5); 79/2 
k.m.2 (79/6, 79/7); 79/3 k.m.2 (79/8, 79/9); 62 k.m.2 (62/1, 62/2); 80 k.m.2 (80/1; 80/2); 69 k.m.2 (69/1; 
69/2); 85 k.m.2 (85/1; 85/2); 88/2 k.m.3 (88/6, 88/7); 91 k.m.3 (91/1, 91/2); 92 k.m.3 (92/1, 92/2); 93/2 
k.m.3 (93/3, 93/4); 93/1 k.m.3 (93/5, 93/6); 94 k.m.3 (94/1, 94/2); 95 k.m.3 (95/1, 95/2); 96 k.m.3 (96/1, 
96/2); 97 k.m.3 (97/1, 97/2); 98 k.m.3 (98/1, 98/2). 

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid.: 68/2, 68/1 (68 k.m.2); 72/2, 72/1 (72 k.m.2); 67/1 
(67 k.m.2); 78/1 (78 k.m.2); 63/1 (63 k.m.2); 79/4 (79/1 k.m.2); 79/6 (79/2 k.m.2); 79/8 (79/3 k.m.2); 62/1 (62 
k.m.2); 80/1 (80 k.m.2); 88/1 (88/1 k.m.3); 85/1 (85 k.m.2); 88/6 (88/2 k.m.3); 91/1 (91 k.m.3); 92/1 (92 k.m.3); 
93/3 (93/2 k.m.3); 93/5 (93/1 k.m.3); 94/1 (94 k.m.3); 95/1 (95 k.m.3); 96/1 (96 k.m.3); 97/1 (97 k.m.3); 98/1 
(98 k.m.3); 89/1 (89/1 k.m.3); 90/1 (90/1 k.m.3); 69/1 (69 k.m.2).
 
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone (w nawiasie wskazano nr działki przed 
podziałem):
obręb ewid. Pabianice; jedn. ewid. Janów – dz. nr ewid.: 70 (70 k.m.2); 72/3 (72 k.m.2); 86 (86 k.m.2); 78/2 
(78 k.m.2); 79/5 (79/1 k.m.2); 79/7 (79/2 k.m.2); 79/9 (79/3 k.m.2); 80/2 (80 k.m.2); 52 (52 k.m.2); 88/7 (88/2 
k.m.3); 89/2 (89/2 k.m.3); 90/2 (90/2 k.m.3); 136/1 (136/1 k.m.4); 91/2 (91 k.m.3); 92/2 (92 k.m.3); 94/2 (94 
k.m.3); 140 (140 k.m.4); 141 (141 k.m.4); 95/2 (95 k.m.3); 96/2 (96 k.m.3); 143 (143 k.m.4); 97/2 (97 k.m.3); 
98/2 (98 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 Admini-
stracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój 
nr 14, tel. (034) 3229 129.

Ministerstwo Edukacji i Nauki po-
informowało o rekrutacji na rok 
szkolny 2022/2023 do szkół w sys-
temie kształcenia na odległość 
(online) koordynowanych przez 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edu-
kacji za Granicą. Rekrutacją 
powinni zainteresować się ro-
dzice, którzy przebywają za 
granicą lub planują wyjazd, ale 
chcą, aby dziecko kształciło się w 
języku polskim i sprawnie się nim 
posługiwało.

Szkoły w systemie kształcenia na 
odległość

Uczniowie mogą wybierać jeden z 
dwóch planów nauczania:

uczniowie polscy spełniający obo-
wiązek szkolny w szkołach lokalnych 
za granicą realizują ramy programowe 
kształcenia uzupełniającego (przed-
mioty: edukacja wczesnoszkolna, 
język polski i wiedza o Polsce);

uczniom, którzy z uzasadnionych 
względów nie są w stanie realizować 
obowiązku szkolnego w miejscu swo-
jego pobytu za granicą, system kształ-
cenia na odległość umożliwia naukę w 
ramowym planie nauczania.

Szkoły w systemie kształcenia na 
odległość (szkoła podstawowa i li-
ceum ogólnokształcące) są koordyno-
wane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą. W roku szkolnym 
2021/2022 w kształceniu na odle-
głość uczestniczyło blisko 1500 
uczniów w 84 krajach na całym 
świecie.

Korzyści z kształcenia na odległość
Kształcenie w szkołach koordyno-

wanych przez ORPEG jest bezpłatne. 
Zajęcia są prowadzone przez wykwa-
lifikowaną kadrę pedagogiczną. 

Istotne miejsce w programie szkół zaj-
mują obchody świąt państwowych i 
rocznic historycznych, co pozwala 
uczniom lepiej zrozumieć własną toż-
samość. Doskonalenie znajomości ję-
zyka polskiego umożliwia także 
utrzymywanie stałego kontaktu z 
dziadkami, rodziną i rówieśnikami, 
którzy mieszkają na co dzień w Polsce.

Korzyści z kształcenia na odległość 
to m.in.: 
• nauka za pośrednictwem platformy 

e-learningowej;
• możliwość otrzymania świadectwa 

szkolnego oraz legitymacji, które są 
ważne na terenie Polski;

• dostęp do materiałów dydaktycz-
nych – uczniowie szkoły podsta-
wowej mają możliwość 
wypożyczenia podręczników szkol-
nych; w klasach 1-3 szkoły podsta-
wowej wydawane są również 
bezzwrotne zeszyty ćwiczeń;

• możliwość przystąpienia do egza-
minu ósmoklasisty oraz egzaminu 
maturalnego – uczniowie realizujący 
ramowy plan nauczania przystępują 
do egzaminu ósmoklasisty oraz eg-
zaminu maturalnego;

• płynny powrót do polskiego systemu 
edukacyjnego, np. na czas studiów;

• możliwość udziału w Konkursie Li-
teratury i Języka Polskiego – Kon-
kurs jest przepustką do udziału w 
Olimpiadzie Literatury i Języka Pol-
skiego; zdobycie tytułu finalisty 
bądź laureata uprawnia m.in. do 
zwolnienia z egzaminu maturalnego 
z języka polskiego oraz przewiduje 
szereg udogodnień w procesie re-
krutacyjnym na wybrane uczelnie 
wyższe; tytuł laureata Olimpiady 
upoważnia do uzyskania stypen-
dium Ministra Edukacji i Nauki.

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych wypłacił już ponad 2 mln 
świadczeń na wyprawkę szkolną 
w ramach programu „Dobry 
start”, co objęło ponad 2,2 mln 
dzieci. Do rodziców trafiło w 
sumie ponad 613 mln zł. W woje-
wództwie śląskim na rachunki 
bankowe rodziców i opiekunów 
trafiło blisko 48 mln zł – poinfor-
mowała Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Wnioski o wyprawkę szkolną w ra-
mach programu „Dobry start” 
składać można od 1 lipca. Ostatnim 
dniem na elektroniczne wypełnienie 
i przesłanie dokumentów o świad-
czenie 300+ jest 30 listopada. 
Zatem rodzice mają jeszcze 4 mie-

siące na wysłanie wniosku. - Warto 
zrobić to przed końcem wakacji, 
czyli do 31 sierpnia, bo wówczas 
wypłata świadczenia nastąpi do 30 
września. W sama raz, by zrobić czy 
też uzupełnić szkolne zakupy dla 
ucznia na samym początku roku 
szkolnego – podkreśla Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego. 
ZUS rozpoczął wypłatę wyprawki 
szkolnej 18 lipca. Sukcesywnie, ko-
lejni wnioskodawcy, otrzymują 
świadczenia. - W województwie ślą-
skim do tej pory złożono 220 tys. 
wniosków na ponad 300 tys. dzieci. 
Liczba przyznanych świadczeń prze-
kroczyła 268 tys. Wypłacono już 
159 tys. świadczeń na kwotę 47,7 
mln zł. Wkrótce ZUS przeleje ko-
lejne kwoty na świadczenie „Dobry 

Start” na konta dla rodziców i opie-
kunów – informuje rzeczniczka. 
ZUS po raz drugi przyznaje świad-
czenie 300 plus w ramach rządo-
wego programu „Dobry start”. Z 
wyprawki szkolnej skorzysta w tym 
roku ponad 4,4 mln dzieci. Środki z 
programu przysługują rodzicom 
dzieci uczęszczających do szkoły 
podstawowej, ponadpodstawowej 
lub policealnej do 20. roku życia i do 
24. roku życia – w przypadku dzieci 
z niepełnosprawnościami. Wnioski 
o świadczenie na rok szkolny 
2022/2023 można składać wy-
łącznie elektronicznie przez trzy ka-
nały: Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE ZUS), system 
bankowości elektronicznej i portal 
Empatia. Powiadomienie o umiesz-
czeniu informacji o przyznaniu 
świadczenia zostanie przekazane na 
adres mailowy wskazany przez 
wnioskodawcę we wniosku. Pie-
niądze zostaną przekazane na ra-
chunek bankowy wskazany przez 
klienta we wniosku w ciągu 5 dni ro-
boczych od przyznania świadczenia. 
Jeśli będzie zachodziła konieczność 
przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, do klientów zo-
stanie skierowane wezwanie w celu 
uzupełnienia wniosków, które zo-
stanie umieszczone na profilu 
klienta na portalu PUE ZUS, o czym 
wnioskodawca zostanie poinformo-
wany SMS-em wysłanym na numer 
telefonu wskazany we wniosku. 

Polskie dzieci za granicą  

Trwa rekrutacja na kształcenie na odległość

Wyprawka szkolna w ramach programu „Dobry start” 

ZUS wypłacił już ponad 2 mln świadczeń

 ■ Opracowanie: Paula Nogaj
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Częstochowskim obchodom 78. 
rocznicy Powstania Warszaw-
skiego towarzyszyła uroczystość 
upamiętniająca powstańczą 
łączniczkę Romanę Zdziarską-
-Rewską na cmentarzu św. Rocha. 

Miejskie obchody rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele pw. Naj-
świętszego Imienia Maryi. W go-
dzinę „W”, czyli o 17:00, podonie jak 
w Warszawie zawyły syreny, przy-
pominając przechodnią o tym dra-
matycznym momencie naszej 
historii. Symboliczny moment był 
jednocześnie wojewódzkim testem 
sprawności systemu ostrzegania i 
alarmowania ludności. Następnie 
uczestnicy wydarzenia przeszli uro-

czystym przemarszem w aleję Sien-
kiewicza, gdzie miała miejsce 
oficjalna uroczystość organizowana 
przez Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej oddział w Często-
chowie oraz Urząd Miasta. Przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza 
liczne delegacje złożyły kwiaty i za-
paliły znicze. Przed południem na 
cmentarzu św. Rocha miało miejsce 
uroczyste oznaczenie mogiły śp. Ro-
many Zdziarskiej-Rewskiej tabliczką 
informującą, że grób należy do we-
teranki walk o polską niepodległość. 
- W ten sposób mogiły powstańców 
oznacza Instytut Pamięci Naro-
dowej – i to on był głównym organi-
zatorem kameralnej uroczystości na 
Cmentarzu św. Rocha. Tabliczka ma 
przypominać odwiedzającym pol-

25 sierpnia ZUS rozpocznie wy-
płatę 14. emerytury. Świadczenie 
otrzyma 9 mln osób, w tym 8,1 
mln klientów ZUS. Czternasta 
emerytura będzie wypłacona z 
urzędu, dlatego nie trzeba o nią 
wnioskować, ani składać jakich-
kolwiek dokumentów – informuje 
Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

Wypłata czternastej emerytury w 
bieżącym roku została zagwaranto-
wana ustawowo. To kolejne w tym 
roku dodatkowe roczne świad-
czenie pieniężne. Trafi do 9 mln 
emerytów, rencistów i innych osób 
pobierających świadczenia długo-
terminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

- „Czternasta” przysługuje nie tylko 
emerytom i rencistom, ale także 
osobom pobierającym renty so-
cjalne, zasiłki przedemerytalne, 
emerytury pomostowe, nauczyciel-
skie świadczenia kompensacyjne, 
rodzicielskie świadczenia uzupełnia-

jące, renty inwalidzkie, świadczenia 
uzupełniające dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji – infor-
muje Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS w wojewódz-
twie śląskim. 

Prawo do świadczenia podstawo-
wego, takiego jak emerytura czy 
renta, będzie badane na 24 sierpnia, 
czyli dzień poprzedzający pierwsze 
wypłaty.

W pełnej wysokości „czter-
nastka” dla 7,7 mln osób

Czternasta emerytura w pełnej 
wysokości wyniesie 1338,44 zł 
brutto, natomiast „na rękę” - 1217,98 
zł. Zwolniona jest z podatku docho-
dowego, a pobrana z niej zostanie je-
dynie składka zdrowotna.

W pełnej wysokości „czternastkę” 
otrzyma ok. 7,7 mln osób, których 
świadczenie podstawowe nie prze-
kracza 2900 zł brutto. W przypadku 
osób ze świadczeniem o wysokości 
powyżej 2900 zł czternastka będzie 
zmniejszana zgodnie z zasadą „zło-
tówka za złotówkę”, jednak mini-
malna wysokość „czternastki” 

Wnioski na okres zasiłkowy 
2022/2023 można składać od 1 
lipca drogą elektroniczną, nato-
miast od 1 sierpnia również w 
„papierze” - do 30 listopada 
2022 r. – przypomina Często-
chowskie Centrum Świadczeń.

Zasiłek rodzinny przyznawany 
jest na dany okres zasiłkowy. Trwa 
on od 1 listopada do 31 paździer-
nika następnego roku kalendarzo-
wego. Oznacza to, iż obecny 
okres zasiłkowy potrwa do końca 
października 2022 r., kolejny roz-
pocznie się od 1 listopada 2022.

Wnioski na nowy okres zasił-
kowy 2022/2023 można składać 
od 1 lipca drogą elektroniczną, 
natomiast od 1 sierpnia również 
w formie papierowej, najpóźniej 
do końca listopada 2022r.

Częstochowskie Centrum 
Świadczeń przypomina, że prawo 
do zasiłku rodzinnego i dodatków 
do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców 
albo opiekunowi prawnemu 
dziecka;

- opiekunowi faktycznemu 
dziecka;

- osobie uczącej się.
Osobom tym zasiłek rodzinny 

przysługuje, jeżeli spełniają one 
kryterium dochodu.

Obecnie dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę albo dochód 
osoby uczącej się nie może prze-
kraczać kwoty 674 zł. Jeżeli 
członkiem rodziny jest dziecko z 
niepełnosprawnościami, to kryte-
rium dochodowe jest wyższe i 
wynosi 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do 
ukończenia przez dziecko 18. 
roku życia lub nauki w szkole, 
jednak nie dłużej niż do ukoń-
czenia 21. roku życia, albo 24. 
roku życia, jeżeli kontynuuje 
naukę w szkole lub w szkole wyż-
szej i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności.

Osobie uczącej się w szkole lub 
w szkole wyższej zasiłek rodzinny 
przysługuje nie dłużej niż do 
ukończenia 24. roku życia. W sy-
tuacji ukończenia szkoły wyższej 
w trakcie ostatniego roku studiów 
prawo do zasiłku rodzinnego 

przysługuje do ukończenia tego 

roku studiów, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 24. roku życia. 

Dotyczy to dziecka, które konty-

nuuje naukę w szkole lub w szkole 

wyższej i legitymuje się orzecze-

niem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełno-

sprawności, a także osoby uczącej 

się w szkole lub w szkole wyższej.

Miesięcznie zasiłek rodzinny 

wynosi:

- 95 zł – na dziecko w wieku do 

ukończenia 5. roku życia;

- 124 zł – na dziecko w wieku 

powyżej 5. roku życia do ukoń-

czenia 18. roku życia;

- 135 zł – na dziecko w wieku 

powyżej 18. roku życia do ukoń-

czenia 24. roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysłu-

gują dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka;

- opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowaw-

czego;

- samotnego wychowywania 

dziecka;

- wychowywania dziecka w ro-

dzinie wielodzietnej;

- kształcenia i rehabilitacji 

dziecka z niepełnosprawnościami;

- rozpoczęcia roku szkolnego;

- podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem zamiesz-

kania.

Nie funkcjonują one samo-

dzielnie, są przyznawane jedynie 

wówczas, gdy mamy prawo do za-

siłku rodzinnego.

Więcej informacji w zakładce na 

stronie Częstochowskiego Cen-

trum Świadczeń:

Świadczenia rodzinne i opie-

kuńcze

Choć pogoda nie była zbyt „pla-
żowa”, siatkarskie rozgrywki 
kobiet i mężczyzn w ramach V 
Pucharu Śląska zdecydowanie 
się udały. Do rywalizacji przystą-
piło 9 par kobiecych i 12 duetów 
męskich z całej Polski.

W sobotę 30 lipca na boiskach do 
siatkówki plażowej przy Galerii Juraj-
skiej miały miejsce zmagania kobiet. 
Turniej zwyciężyła para – Olga Klocek 
i Magdalena Rapacz-Matras. Zawod-
niczki pokonały w finale Katarzynę 
Szymoniak i Paulinę Szymańską. 
Trzecie miejsce zajęły Dominika Wa-
lusza i Marta Szajer-Widawska. Na 
zakończeniu tej części turnieju, na-
grody wręczał prezydent Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk, jego 
zastępca Piotr Grzybowski, a także 
poseł ziemi częstochowskiej Zdzi-
sław Wolski oraz sędzia główny i or-
ganizator turnieju Marcin Dobrzański 
z KU AZS Politechniki Częstochow-
skiej. Dzień później, w niedzielę rywa-

lizowali mężczyźni. Najlepsi okazali 
się bracia – Daniel Białek i Tomasz 
Białek. Drugie miejsce zajęli Sylwe-
ster Janek i Michał Koryciński, a 
trzecie –  Jakub Wierciński i Piotr Pi-
wowarczyk. Finalistom pogratulował 
w imieniu samorządu Piotr Grzy-
bowski. Organizatorem V Pucharu 
Polski był AZS Politechniki Często-
chowskiej, a gospodarzem – Galeria 
Jurajska. Partnerami były Miasto 
Częstochowa, Polski Związek Piłki 
Siatkowej oraz Śląski  Związek Piłki 
Siatkowej.

Pełna klasyfikacja końcowa:

Kobiety:
1. Magdalena Rapacz-Matras / Olga 
Klocek
2. Katarzyna Szymoniak / Paulina 
Szymańska
3. Dominika Walusza / Marta Sza-
jer-Widawska
4. Otylia Pikuła / Sandra Galas
5-6. Anna Krzak / Barbara Kołtun

5-6. Karolina Pluta / Roksana Se-
meniuk
7-8. Maja Wójcik / Nadia Kożuch
7-8. Kinga Płodowska / Dominika 
Pala
9. Sandra Będkowska / Maria Kurek

Mężczyźni:
1. Daniel Białek / Tomasz Białek
2. Sylwester Janek / Michał Kory-
ciński
3. Jakub Wierciński / Piotr Piwo-
warczyk
4. Bartosz Lentner / Jędrzej Broży-
niak
5-6. Jakub Kantorowicz / Seweryn 
Kwiatecki
5-6. Jakub Pośpiech / Dawid Świeboda
7-8. Eryk Tomzik / Mikołaj Barczyk
7-8. Kamil Parkitny / Adam Woźnica
9-12. Krzysztof Barczyński / Kacper 
Ruksza
9-12. Radosław Dorobisz / Mariusz 
Żoń
9-12. Paweł Szajer / Damian Parkitny
9-12. Wojciech Karoń / Szymon 
Karoń

Częstochowa  

Za nami V Puchar Śląska w siatkówce plażowej

78. rocznicę Powstania Warszawskiego  

Upamiętniono Romanę Zdziarską-Rewską

Świadczenia dla emerytów 

Wypłata „czternastki” już w sierpniu i bez wniosku

Częstochowskie Centrum Świadczeń 

Można już składać wnioski  
o zasiłek rodzinny

skie nekropolie, że spoczywają tam 
także Polki i Polacy zasłużeni mający 
niejednokrotnie w życiorysie akty 
ogromnej odwagi, bohaterstwa i po-
święcenia dla Ojczyzny. Napis na ta-
bliczce brzmi: ,,Grób weterana walk 
o wolność i niepodległość Polski. W 
upamiętnieniu postaci Romany 
Zdziarskiej-Rewskiej wzięli udział 
przedstawiciele IPN, Fundacji Wol-
ności i Rozwoju Społecznego, parla-
mentarzyści, harcerze, młodzież z 
Korpusu Kadetów. Urząd Miasta – 
współorganizujący uroczystość wraz 
z IPN – reprezentował zastępca pre-
zydenta Ryszard Stefaniak. Na 
grobie weteranki zapalono znicze i 
złożono wieńce – poinformował 
częstochowski magistrat. 

uprawniająca do otrzymania świad-
czenia wyniesie 50 zł. Zatem na 
„czternastkę” mogą liczyć osoby, 
których emerytura czy renta nie 
przekracza 4188,44 zł.

Terminy wypłat „czternastek”
W ZUS terminy wypłaty tego 

świadczenia przypadną w dniu 25. 
sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 wrze-
śnia. Natomiast w systemie mundu-
rowym oraz w przypadku osób 
pobierających zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne z ZUS – wypłata 
nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby 
pobierające świadczenia rolnicze rza-
dziej, niż raz na miesiąc, otrzymają 
czternastkę w październiku.

Świadczenie będzie wolne od po-
trąceń, np. zajęć komorniczych. Nie 
będzie też wliczać się do dochodu 
przy ubieganiu się o pomoc spo-
łeczną, alimenty czy świadczenie uzu-
pełniające dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. Zgodnie z 
szacunkami w tym roku na czter-
nastkę może zostać przeznaczone 
nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 
mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.
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Gmina Lelów zaprasza na Festiwal 
Kultury Polskiej i Żydowskiej "XIX 
Święto Ciulimu-Czulentu" Lelow-
skie Spotkania Kultur, który 
odbędzie się w dniach 19 sierpnia 
- 21 sierpnia 2022 r.

PROGRAM:
19 SIERPNIA – piątek
(Gminny Ośrodek Kultury w Le-
lowie)
17:00 Projekcja filmu "Oficer i 
Szpieg" reż. Roman Polański 
(Francja/Włochy 2019)
Dyskusja o filmie – prowadzenie: dr 
Maciej Stroiński (Uniwersytet Jagiel-
loński)
Wystawa fotograficzna Dariusza 
Gawrońskiego "Chasydzi w Lelowie"
Wystawa wycinanki polskiej i ży-
dowskiej Grzegorza Dudały

20 SIERPNIA – sobota
(Stadion w Lelowie przy ul. Spor-
towej)
16:00 Otwarcie imprezy
16:30 Występ Zespołu Folklory-
stycznego Ziemi Lelowskiej
17:30 Występ zespołów z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lelowie
18:00 Koncert zespołu ELEK-
TRYCZNE GITARY

20:00 Koncert ZESPOŁU PIEŚNI I 
TAŃCA „ŚLĄSK”

21 SIERPNIA – niedziela
(Stadion w Lelowie przy ul. Spor-
towej)
15:00 Uroczyste zapalenie menory
15:30 Występ zespołów z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lelowie
16:00 Urszula Makosz z Zespołem 
"Majne szejne lider" – koncert pieśni 
żydowskich
17:30 Spektakl "I skrzypek gra" w 
wykonaniu Zespołu Folklorystycz-
nego Ziemi Lelowskiej
18:00 Koncert zespołu MAX KLE-
ZMER BAND

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Oprowadzanie po ohelu i syna-
godze: (sobota od 14:00 do 16:00; 
niedziela od 12:00 do 14:00)
Wystawa wycinanki polskiej i ży-
dowskiej
Warsztaty wycinanki polskiej i ży-
dowskiej
Warsztaty tańca żydowskiego
Degustacja i sprzedaż potraw regio-
nalnych i żydowskich: ciulimu, czu-
lentu

1 sierpnia ruszył nabór uczest-
ników do „Kampanii edukacyjnej 
ukierunkowanej na poprawę 
bioróżnorodności”. Akcja skiero-
wana jest do mieszkańców 
naszego powiatu. Program kam-
panii przewiduje cykl konferencji 
o tematyce roślin miodo i pyłko-
dajnych. 

W minionych latach w ramach 
kampanii podejmowano tematykę 
krzewów jagodowych, następnie 
ziół, drzew owocowych i  drzew ja-
błoni. W tym roku inicjatywa skupi 

W poniedziałek 1 sierpnia na Sta-
dionie Lekkoatletycznym im. Ireny 
Szewińskiej w Konopiskach nastą-
piło oficjalne otwarcie Mistrzostw 
Świata Modeli Pływających FSR 
EHO Konopiska 2022, które po-
trwają do 13 sierpnia. 

W uroczystości wzięli udział: wice-
wójt Gminy Konopiska Iwona Lisek, 
Przewodniczący Rady Gminy Kono-
piska - Edward Bałdyga, Radni Gminy 
- Piotr Wojciechowski, Janusz Be-
nesz, Radna Powiatu Częstochow-
skiego - Joanna Tekiela, Prezes 
Wspólnoty Gaude Mater - Roman 
Kryst, a także Prezydent Światowej 
Federacji Imbra - Ian Folkson, Sekre-
tarz Światowej Federacji Imbra - 
Lauren Morrison, Prezes Związku 
Modelarstwa Wodnego w Polsce - 
Zbigniew Skrzypiec. Ceremonia była 
tłumaczona na język angielski dzięki 
uprzejmości Pani Agnieszki Famuli. 
Po odegraniu hymnu narodowego w 
przemówieniach dziękowano za przy-
bycie oraz życzono powodzenia w za-
wodach. W uroczystości wzięli 

Gmina Blachownia zachęca miesz-
kańców do skorzystania z programu 
„Ciepłe Mieszkanie”, który skiero-
wany jest do zainteresowanych 
właścicieli mieszkań znajdujących 
się w budynkach wielorodzinnych  
na terenie Gminy Blachownia. 
Wnioski należy składać w biurze 
podawczym Urzędu Miejskiego w 
Blachowni w terminie od 
01.08.2022r do 31.08.2022r.

21 lipca 2022r. ruszył nabór wnio-
sków do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach (WFOŚIGW) 
o dofinansowanie prac, z zakresu wy-
miany nieefektywnych źródeł ogrze-
wania opalanych węglem  w 
mieszkaniach znajdujących się w bu-
dynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych, realizowanych w ramach tego 
Programu. - Zgodnie z założeniami 
Programu Gmina Blachownia może 
uzyskać dofinansowanie ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, a na-
stępnie udzielić dotacji osobom 
realizującym przedsięwzięcie opisane 
w Programie. Gminy mogą złożyć 
maksimum dwa wnioski o dofinanso-

wanie, przy czym pierwszy do 
30.12.2022r. a drugi do 31.12.2023r 
– informuje samorząd.

Kto może się ubiegać o dotację?

Osobami mogącymi ubiegać się o 
dotację są mieszkańcy gminy posia-
dający tytuł prawny do lokalu miesz-
kalnego wynikający z prawa 
własności lokalu lub spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego  znajdującego się w 
budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym na terenie Gminy Bla-
chownia. Gmina Blachownia po 
podpisaniu umowy o dofinanso-
wanie z WFOŚIGW w Katowicach 
może przystąpić do zawierania 
umów z poszczególnymi właścicie-
lami mieszkań, którzy nie mogą po-
nieść pierwszego kosztu wymiany 
źródła ogrzewania do chwili za-
warcia umowy z Gminą Blachownia.

Co może zostać objęte dotacją?

Dotacja może zostać przeznaczona 
na demontaż starego źródła ciepła na 
węgiel, dokumentację projektową, 
zakup i montaż nowego źródła ogrze-
wania takiego jak pompa ciepła, ko-

cioł gazowy kondensacyjny, kocioł na 
pellet drzewny o podwyższonym 
standardzie, piece elektryczne, insta-
lację centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej, wentylację mecha-
niczną z odzyskiem ciepła, stolarkę 
okienną w lokalu mieszkalnym oraz 
drzwi zewnętrzne do lokalu, przy 
czym wszystkie urządzenia muszą 
być fabrycznie nowe.

Gdzie mieszkańcy Blachowni 
mogą uzyskać dodatkowe infor-
macje?

W celu uzyskania dodatkowych in-
formacji dotyczących uczestnictwa w 
Programie można  kontaktować się z 
Zarządem Mieniem Komunalnym w 
Blachowni przy ul. Miodowej 4a we 
wtorki i czwartki w godzinach od 
10.00 – 13.00 pod numerem telefonu   
34 3270 370. Szczegóły dotyczące 
Programu można wraz z materiałami 
pomocniczymi znaleźć na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego www.
blachownia.pl w zakładce dla miesz-
kańca pod linkiem Program ,, Ciepłe 
Mieszkanie”, dodatkowo druk wniosku 
można otrzymać w kancelarii Urzędu 
Miejskiego oraz w Zarządzie Mieniem 
Komunalnym przy ul. Miodowej 4a.

Blachownia  

Nabór wniosków w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Poprawa bioróżnorodności 

Rusza nabór do kolejnej kampanii edukacyjnej

Konopiska

Mistrzostwa Świata Modeli Pływających

Lelów 

Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej

się na propagowanieu uprawy sta-
rych odmian gruszy jako bazy pożyt-
kowej pyłko i miododajnej. - Kampania 
będzie przygotowana dla ok.  320 
osób ( po 20 osób z każdej gminy Po-
wiatu). Każda konferencja zakończy 
się testem zdobytej wiedzy podczas 
konferencji. Uczestnicy kampanii 
którzy prawidłowo wypełnią test 
wiedzy, zostaną nagrodzeni  ze-
stawem sadzonek drzewek gruszy  
miodo i pyłkodajnych. Dodatkowo 
przewiduje się 3 główne nagrody dla 
uczestników, którzy wykażą się naj-
lepszą wiedzą. Z  uwagi na terminy 
agrotechniczne sadzonki będą prze-

kazywane uczestnikom kampanii w 
październiku – informuje Zarząd Po-
wiatu Częstochowskiego. Zgłoszenia 
przyjmowane będą do 31 sierpnia 
2022 r. Można je przesłać pocztą na 
adres Starostwo Powiatowe w Czę-
stochowie, ul. Sobieskiego 9 , 42-
200 Częstochowa  lub  drogą 
elektroniczną na adres e-mail: od-
pady@czestochowa.powiat.pl. 
Liczba uczestników ograniczona do 
20 osób z Gminy o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifi-
kowane zostaną powiadomione tele-
fonicznie lub e-mailowo.

również udział mieszkańcy gminy za-
siadający na trybunach. Oficjalnego 
otwarcia dokonali wspólnie Iwona 
Lisek i Ian Folkson. Zmagania w ra-
mach Mistrzostw Świata odbywają 
się nad zalewem „Pająk”. Bierze w 

nich udział około 300 zawodników re-
prezentujących 20 krajów m.in. tak 
odległe jak: Hongkong czy Korea Po-
łudniowa. W sobotę na Stadionie Lek-
koatletycznym im. Ireny Szewińskiej w 
Konopiskach odbędzie się impreza to-
warzysząca pod nazwą Festiwal Na-
rodów. W ramach tego wydarzenia 
zaprezentowane zostaną wszystkie 
uczestniczące w imprezie kraje - ich 
kultura, tradycje oraz kuchnia.
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Myszkowscy policjanci zajmujący 
się profilaktyką społeczną spo-
tykają się z Ukraińcami, którzy 
znaleźli schronienie na terenie 
naszego powiatu uciekając przed 
wojną. W trakcie spotkania mun-
durowi ostrzegali przed 
zagrożeniami, z jakimi mogą się 
spotkać osoby w trudnej sytu-
acji. Jest to element kampanii 
informacyjno – edukacyjnej 
„Safe in Poland” śląskiej Policji 
którą prowadzą myszkowscy po-
licjanci. 

Policjanci w trakcie spotkania z 
Ukraińcami przedstawili materiał w 

postaci filmu oraz broszury w języ-
kach polskim, ukraińskim w których 
znalazły się porady i informacje na 
temat norm prawnych, kontaktów 
do służb. Spotkania mają na celu 
także informowanie osób jak wyglą-
dają procedury polskich służb, ta-
kich jak legitymowanie, jakie 
dokumenty powinien okazać obco-
krajowiec. Policjanci w trakcie roz-
mowy przekazali również informacje 
dotyczące bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, zachęcali do używania 
elementów odblaskowych które zo-
stały w trakcie spotkania rozdane. 

W minionym tygodniu na drodze 
krajowej 43 w gminie Krzepice, 
policjanci z kłobuckiej drogówki 
zatrzymali do kontroli kierowcę 
bmw, który w terenie zabudo-
wanym jechał z prędkością aż 
128 kilometrów na godzinę. 43-
latek odmówił przyjęcia mandatu 
w wysokości 2500 zł, więc mun-
durowi skierowali wniosek do 
sądu o ukaranie go za popeł-
nione wykroczenie drogowe. 
Mężczyźnie zostało zatrzymane 
prawo jazdy.

Prędkość jest jednym z kluczo-
wych czynników wpływających 
na ryzyko zaistnienia wypadków 
drogowych i skalę ich skutków. 
Jako najbardziej śmiercionośna 
przyczyna wypadków zagraża nie 
tylko kierującym i ich pasażerom, 
ale również pieszym. W przy-
padku potrąceń pieszych już nie-
znaczne przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości 
zmniejsza szanse przeżycia czło-
wieka. Nawet najbardziej bez-
pieczny samochód nie daje 
gwarancji na przeżycie kierowcy i 
pasażerom przy dużych prędko-
ściach. Wczoraj na drodze kra-

jowej 43 w gminie Krzepice, przed 
godziną 16:00, policjanci z kło-
buckiej drogówki zatrzymali do 
kontroli 43-letniego kierowcę 
bmw. Wynik pomiaru prędkości 
wskazał, że w terenie zabudo-
wanym pojazd poruszał się aż o 
78 kilometrów na godzinę za 
szybko! Dodatkowo pojazd nie 
posiadał aktualnych badań tech-
nicznych. Zachowanie kierowcy 
stwarzało realne zagrożenie na 
drodze. Mundurowi zatrzymali 
jego prawo jazdy. Zgodnie z tary-
fikatorem policjanci zapropono-
wali za wykroczenie mandat karny 
w wysokości 2500 złotych. Męż-
czyzna jednak nie przyjął propo-
nowanego mandatu. Policjanci 
skierowali wniosek o ukaranie do 
sądu za popełnione wykroczenie 
drogowe – informuje KPP w Kło-
bucku i przypomina, aby pamiętać 
o tym, że bezpieczna prędkość to 
ta dostosowana do natężenia 
ruchu, obowiązujących limitów 
prędkości, warunków atmosfe-
rycznych, stanu nawierzchni oraz 
własnych umiejętności.

Na półmetku wakacji dzielni-
cowy mł. asp. Tomasz Anioł wraz 
z policjantką zajmującą się profi-
laktyką w Komendzie Powiatowej 
Policji w Lublińcu zorganizowali 
spotkanie z harcerzami ZHP. 
Głównym tematem spotkania był 
bezpieczny wypoczynek waka-

cyjny i akcja „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą”. Poli-
cjanci sprawdzili znajomość 
harcerzy dotyczącą bezpiecz-
nego wypoczynku oraz po raz 
kolejny przypomnieli najważ-
niejsze kwestie związane z 
przebywaniem nad wodą.

Policjantki z kłobuckiej komendy 
włączyły się w akcję “Wakacyjne 
spotkania dla kobiet”, której celem 
jest wsparcie i rozmowa. Funkcjona-
riuszki omówiły zagrożenia 
związane z włamaniami do 
mieszkań jak również przekazały 
proste formy kontaktu z Policją po-
przez aplikacje „Śląski Dzielnicowy”, 
„Moja Komenda” czy „Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. 
Organizatorem wydarzenia jest 
Dom Kultury w Krzepicach. Kolejne 
spotkanie zaplanowano 30 sierpnia.

We wtorek, 26 lipca w Domu Kul-
tury w Krzepicach odbyło się „Wa-
kacyjne spotkanie dla kobiet”, na 
którym nie zabrakło też kobiet w 
mundurze. Kłobucką komendę re-
prezentowały policjantki na co 
dzień zajmujące się profilaktyką 
społeczną. Spotkanie było dosko-
nałą okazją do rozmowy, podczas 
której funkcjonariuszki omówiły za-
grożenia związane z włamaniami 
do mieszkań, zwłaszcza podczas 
urlopu, jak również wskazały jak 
ustrzec się przed kradzieżą. Przeka-

Policjanci z Lublińca zatrzymali 
24-latka, który włamał się do lo-
kalu usługowego. Mężczyzna 
dokonał włamania poprzez wy-
bicie szyby kostką granitową. 
Sąd tymczasowo aresztował 24-
latka, grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

W dniu 27 lipca br. nad ranem po-
licjanci otrzymali zgłoszenie o wła-
maniu do jednego z salonów 
fryzjerskich w Lublińcu. Z lokalu zo-
stał skradziony sprzęt elektroniczny, 
włamania dokonano poprzez wy-
bicie szyby kostką granitową. Płynna 
wymiana informacji i czynności, 

które przeprowadzili funkcjona-
riusze Wydziału Kryminalnego, 
szybko pozwoliły ustalić, że sprawcą 
tej kradzieży z włamaniem był 24-
latek, który w tamtej chwili trzeźwiał 
w  lublinieckiej komendzie w 
związku z interwencją, która została 
przeprowadzona kilka godzin wcze-
śniej. Około godziny 2:30 tego sa-
mego dnia policjanci zostali wezwani 
do obywatelskiego ujęcia męż-
czyzny, który kostką granitową 
wybił szybę w jednym z budynków. 
Właściciel budynku usłyszał mo-
ment wybicia szyby i ujął sprawcę 
tego zdarzenia. Policjanci na miejscu 
zatrzymali mężczyznę celem wy-
trzeźwienia, gdyż w jego organizmie 
było półtora promila alkoholu. Po 
wytrzeźwieniu mężczyzna mógł 
opuścić mury komendy, jednak z 
uwagi na kradzież z włamaniem, 
której dopuścił się wcześniej, a zo-
stała ona zgłoszona rano, zostały 
mu postawione zarzuty kradzieży z 
włamaniem. Mężczyzna nie po-
siadał stałego miejsca zamieszkania, 
a w przeszłości był już notowany za 
podobne czyny, których dokonywał 
głównie w województwie opolskim. 
Na wniosek policjantów prowadzą-
cych sprawę i prokuratora, Sąd Re-
jonowy w Lublińcu tymczasowo 
aresztował 24-latka na okres trzech 
miesięcy. Dzięki szybkiej reakcji 
mieszkańca i zachowaniu w myśl 
kampanii „Nie reagujesz, akceptu-
jesz” sprawiedliwość bardzo szybko 
dosięgła sprawcę kradzieży z wła-
maniem.

KPP Lubliniec  

Areszt dla 24-letniego włamywacza

KPP Lubliniec  

Z harcerzami o wypoczynku

KPP Kłobuck 

Policjantki wzięły udział w “Wakacyjnych spotkaniach dla kobiet”

KPP Myszków 

Mundurowi prowadzą 
kampanię „Safe in Poland”

Gmina Krzepice 

Jechał z prędkością 
128 km/h. Odmówił 
przyjęcia mandatu

 ■ Opracowanie: Paula Nogaj

W minionym tygodniu na terenie 
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowego „Kokotek” Hufca ZHP Lubli-
niec odbyło się spotkanie 
zorganizowane w myśl ogólnopol-
skiej akcji „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą”. Wzięły w nim udział 
dzieci przebywające na obozie. Or-
ganizatorami spotkania byli poli-
cjanci z Lublińca. W czasie spotkania 
mundurowi przekazali harcerzom 
ważne wskazówki dotyczące tego, 
jak zachowywać się nad wodą, aby 
być bezpiecznym oraz jak zachować 
się w sytuacji zagrożenia. Ponadto 
funkcjonariusze przypomnieli pod-
stawowe zasady związane z biwako-
waniem w trakcie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych oraz 
omówili postępowanie w przypadku 
napotkania dzikiej zwierzyny. Pro-
wadzone spotkania profilaktyczne z 
młodzieżą mają na celu przekazanie 
wiedzy, która w przyszłości może 
pozwolić im uniknąć różnego ro-
dzaju zagrożeń i w spokoju cieszyć 
się wypoczynkiem.

zały, zachęcając do korzystania, 
proste formy kontaktu z Policją po-
przez aplikacje „Śląski Dzielnicowy”, 
„Moja Komenda” czy „Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. 
Podczas prowadzonej dyskusji 
mundurowe odpowiadały na zada-
wane pytania, wskazały gdzie na-
leży szukać pomocy, a także w 
bardzo praktyczny i ciekawy sposób 
dzieliły się swoimi doświadcze-
niami. Spotkania będą się odbywały 
cyklicznie. Kolejne już 30 sierpnia 
godz. 17:00-19:15.
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Chłodnik litewski

Tradycyjny chłodnik litewski 
przygotowywany był na szyjkach 
rakowych, można też ugotować go 
na cielęcinie lub innym mięsie. 
Chłodnik litewski zazwyczaj przy-
gotowuje się z botwinki (wykorzy-
stuje się małe buraczki, a także 
łodygi i liście), ale można też przy-
gotować go na bazie samych bu-
raczków. Jeżeli mamy ochotę, 
możemy do niego dodać nie tylko 
pokrojonego w kostkę ogórka zie-
lonego, ale także rzodkiewkę, 
która zaostrzy smak zupy. Zwolen-
nicy lekko kwaśnych smaków 
mogą dodać do chłodnika trochę 
szczawiu lub soku z cytryny. Przed 
podaniem dobrze jest schłodzić 
zupę w lodówce, chociaż nieko-
niecznie musi być bardzo zimna. 

Składniki na 4 porcje:
-pęczek dorodnej botwinki z bu-

raczkami
- ogórek gruntowy 400ml
- kefir 2 łyżki
- gęsta kwaśna śmietana  
- 2 łyżki posiekanego koperku
- 2 łyżki posiekanego szczypiorku
- 1 łyżka sok z cytryny
- 1 szczypta soli  morskiej
- 4 jajka
Przygotowanie:
Krok 1
Botwinkę myję, buraczki obieram 

i kroję w kostkę, listki grubo 
siekam, kroję łodyżki, wszystko 
przekładam do garnka, zalewam 
wodą (nie za dużo, do poziomu 
znajdujących się w garnku skład-
ników), gotuję 10 minut, dodaję 
łyżkę soku z cytryny, odstawiam 
do wystygnięcia.

Krok 2
W tym czasie kroję ogórki w 

kostkę (można wcześniej obrać, ja 
nie obieram), gotuję jajka na 
twardo, miksuję kefir ze śmietaną 
(na wolnych obrotach około 30 se-
kund, żeby nie było grudek).

Krok 3
Podanie chłodnika z jajkiem ugo-

towanym na twardo.

Piersi z kurczaka 
faszerowane serem feta

Łatwe w przygotowaniu danie, 
które jest nie tylko zdrowe, ale 
posiada także wyrafinowany wy-
gląd. Mięso wychodzi bardzo deli-
katne, a dzięki panierce i 
niewielkiej ilości masła, które jest 
rozprowadzane po powierzchni, 
prawie pod koniec przygoto-
wania, pojawia się chrupiąca 
skórka nawet bez obsmażenia. Co 
do panierki, to można ją urozma-
icić: oprócz granulowanego czo-
snku można dodać suszoną 
cebulę, paprykę lub mieszaninę 
mielonych papryk.

Składniki na 2-3 porcje:
- 2 piersi z kurczaka
-120 g sera feta
- 1/3 pęczka natki pietruszki, 

bez łodyg
-2 ząbki czosnku
-50 g bułki tartej,
- sól do smaku,
- 2 łyżeczki granulowanego czo-

snku,
- 1 jajko,
-30 g masła, pokroić w kostkę.

Przygotowanie:
1) Rozgrzać piekarnik do 190ᵒ C.
2) Piersi położyć na desce, prze-

kroić po grubości w połowie, nie 
dochodząc do końca (nie przeci-
nając), żeby mięso można było 
„rozłożyć” jak książkę, wyrównać i 
lekko rozbić. To samo zrobić z 
drugą piersią.

3) Ser feta, czosnek i pietruszkę 
umieścić w czaszy blendera. Ubić 
do jednorodnej masy.

4) W osobnej misce wymieszać 
bułkę tartą, sól do smaku i czo-
snek. Oddzielnie ubić jajko z 2 
stołowymi łyżkami wody.

5) Na piersi po równo wyłożyć 
przygotowany ser. Starannie roz-
prowadzić ser po powierzchni, nie 
dochodząc do krawędzi i ostrożnie 
zawinąć, starając się, aby nie ści-
skać zbyt mocno mięsa, żeby nie 
wycisnąć farszu. Nic się złego nie 
stanie, jeśli trochę nadzienia wyj-
dzie. Wypełnienie nie wycieka w 
trakcie pieczenia. Najpierw obto-
czyć piersi w jajku, a następnie w 
bułce tartej, ponownie w jajku i 
ostatni raz w bułce tartej.

6) Położyć piersi w żaroodporne 
naczynie wysmarowane cienką 
warstwą oleju. Wstawić do roz-
grzanego piekarnika i piec do 
miękkości około 25 minut. Piersi 
powinny dobrze się podru-
mienić.7) Po 15 minutach pie-
czenia na wierzchu mięsa 
równomiernie rozłożyć kawałki 
masła. Ten krok zapewni ładną 
skórkę.

8) Piersi wyjąć z piekarnika i od-
stawić tak jak jest na 10 minut 
„odpocząć” (jeśli przełożyć na ta-
lerz wystarczy odstawić na 5 
minut). Pokroić na plasterki o gru-
bości 1,5-2 cm i podawać. Jako 
dodatek posłużył mi bulgur z mar-
chewką i ziarnami. Można po-
dawać z ulubioną sałatką lub 
ziemniaczanym purée. Można 
również przygotować prosty sos z 
naturalnego jogurtu z dodatkiem 
jednego ząbka czosnku i skórki z 
cytryny.

Szybki placek 
z borówkami 
amerykańskimi 

Szybki placek z borówkami ame-
rykańskimi jest naprawdę prze-
pyszny! Wychodzi wilgotne i 
pięknie się kroi. To proste do 
przygotowania ciasto z borów-
kami znika z talerzy w oka 
mgnieniu. Oczywiście używamy 
świeżych borówek amerykań-
skich, lecz równie dobrze można 
użyć mrożonych, tylko najpierw 
należy je rozmrozić na sitku, a 
później delikatnie oprószyć mąką 
ziemniaczaną (wystarczy płaska 
łyżka mąki). Aby wykonać prawi-
dłowe ciasto jogurtowe z borów-
kami należy wcześniej wyciągnąć 
wszystkie składniki z lodówki. To 
bardzo ważne, aby uniknąć typo-
wego zakalca (niestety w ciastach 
jogurtowych jest to dość częste 
jeśli nie postępuje się zgodnie z 
przepisem). Jeżeli masz ochotę na 
podobne, jagodowe przepisy to 
koniecznie wypróbuj mój spraw-
dzony przepis na jagodzianki, 
które cieszą się na moim blogu 
bardzo dużą popularnością. Po-
lecam także sernik z jagodami i 
białą czekoladą czy pierogi z jago-
dami.

Składniki:
Ciasto:
3 jajka
3/4 szklanki cukru drobnego 

(ok. 180g)
1/2 szklanki oleju (ok. 110g)
2 szklanki mąki pszennej tor-

towej (ok. 340g)
1 płaska łyżka proszku do pie-

czenia
330 g jogurtu naturalnego gę-

stego
Dodatkowo:
200 g borówek
cukier puder do oprószenia 

ciasta

Przygotowanie: 

Krok 1 
Wszystkie składniki muszą być 

w temperaturze pokojowej. Nie 
mogą być prosto z lodówki!

Jajka (trzy większe np. w roz-
miarze L) miksujemy z cukrem na 
jasną i puszystą masę jajeczną.

Krok 2 
Miksujemy najlepiej przez mi-

nimum 5 minut.

W okresie letnim warto wykorzystywać sezonowe warzywa i owoce, które dostarczają organizmowi wielu wartości odżywczych. Nie macie pomysłu, co przyrządzić? Prezentujemy 
przepisy na chłodnik litewski, piersi z kurczaka faszerowane serem feta, ciasto z borówkami i wegańskie gołąbki.

Sezonowe potrawy  

Niech lato smakuje bardziej!
Krok 3
Wlewamy delikatnie olej (1/2 

szklanki) i miksujemy tylko przez 
chwilkę. Dodajemy jogurt natu-
ralny (330g, koniecznie musi być 
w temp. pokojowej), mąkę 
pszenną (340g), proszek do pie-
czenia (1 płaska łyżka). 

Krok 4
Delikatnie mieszamy za pomocą 

łyżki lub trzepaczki jedynie do 
momentu połączenia się skład-
ników.

Krok 5
Do foremki o wymiarach 18×30 

cm wlewamy ciasto. Równo-
miernie układamy borówki. Piec 
około 40- 45 minut w temp. 180 
stopni (do tzw suchego patyczka). 
Po upieczeniu posypać lekko cu-
krem pudrem. 

Wegańskie gołąbki z 
ziemniakami

Do zrobienia tych gołąbków 
można  użyć zwykłej białej ka-
pusty lub wykorzystać włoską 
kapustę. Z taką kapustą gołąbki 
będą delikatniejsze. Tak czy ina-
czej, procedura formowania go-
łąbków jest taka sama. To, co 
ma najważniejsze znaczenie to 
ugotowanie gołąbków nie w 
zwykłej wodzie, ale w inten-
sywnym bulionie warzywnym. 
Dzięki temu ich smak będzie 
bogatszy, ponieważ skład jest 
dość prosty. Podobnie jest z do-
dawaniem suszonych grzybów, 
które znacząco poprawiają smak 
potrawy. To właśnie grzyby 
wnoszą nutkę „umami”. Jeśli 
ktoś jest otwarty na ekspery-
menty, to pod koniec gotowania 
można dodać 2 stołowe łyżki 
sosu sojowego. To również 
sprawi, że danie będzie wyra-
zistsze o smak umami. Więcej o 
tym piątym smaku napisałam 
wiele lat temu we wstępie do 
przepisu na kanapki umami. 
Warto przeczytać i dowiedzieć 
się czegoś więcej na ten temat.

Składniki na 4-8 porcji:
 - 1 średnia kapusta
 - 1 kg ziemniaków, obrać
 - 2 cebule, obrać, pokroić w 

kostkę
-  600 g pieczarek, niezbyt 

drobno posiekać
 - 1 duża marchewka, obrać, 

zetrzeć na tarce z drobnymi 
otworami

 - 1,5 l wysokiej jakości bu-
lionu warzywnego

 - 10 g suszonych borowików 
(można pominąć)

-  1 liść laurowy
- sól i czarny mielony pieprz do 

smaku
 - olej słonecznikowy do sma-

żenia
 - ½ pęczka koperku, drobno 

posiekać
Przygotowanie:
Krok 1 Na dużej patelni z 

grubym dnem, na średnim 
ogniu, rozgrzać 3-4 stołowe 
łyżki oleju. Dodać cebulę i dusić, 
mieszając, aż cebula zmięknie. 
Dodać pieczarki, trochę zwięk-
szyć ogień i posolić. Dusić aż 
grzyby zmniejszą swoją obję-
tość.

Krok 2 Dodać marchewkę i 
dusić wszystko razem, mie-
szając od czasu do czasu, aż 
marchewka zmięknie.

Krok 3 Ziemniaki zetrzeć na 
tarce z małymi otworami lub 
zmielić w blenderze. Przełożyć 
do głębokiej miski i dodać du-
szone warzywa z grzybami. Na-
dzienie do wegańskich gołąbków 
posolić do smaku i doprawić 
czarnym mielonym pieprzem.

Krok 4 W kapuście wyciąć głąb 
i zanurzyć na kilka minut we 
wrzącej wodzie (można dodać 
trochę octu, jeśli liście są grube). 
Kapustę ostrożnie wyjąć z wody 
i zdjąć zmiękczone wierzchnie 
liście. Następnie włożyć z po-
wrotem do wrzącej wody i po-
nownie usunąć wierzchnie 
liście. W ten sposób rozłożyć 
całą kapustę na liście.

Krok 5 Skręcić gołąbki: na 
każdy liść kapusty położyć 
trochę ziemniaczanego na-
dzienia (ilość zależy od wiel-
kości liścia)i starannie zwinąć. 
To samo zrobić z resztą liści i 
nadzieniem.6) W dużym garnku 
z grubym dnem, w którym 
zmierzacie dusić gołąbki, na 
średnim ogniu rozgrzać tyle 
oleju, aby całkowicie pokryć 
dno naczynia cienką warstwą. 
Gołąbki partiami przyrumienić 
ze wszystkich stron.

Krok 6 Gdy wszystkie gołąbki 
będą już rumiane, wtedy wy-
łożyć je jeden na drugim w tym 
samym garnku. Pomiędzy go-
łąbkami włożyć suszone grzyby 
i liść laurowy i całość zalać bu-
lionem warzywnym. Posolić do 
smaku i zagotować. Zmniejszyć 
ogień i gotować przez około 
40-50 minut do całkowitego 
ugotowania się kapusty.

Krok 7  Gdy wegańskie gołąbki 
będą gotowe, wtedy przełożyć 
je na talerz do serwowania i po-
sypać świeżym koprem.

 ■ Opracowanie: Paula Nogaj
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Tel. 694 132 231   email: kontakt@psiaduszka.pl

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)
Fundacja Psia Duszka

Alpik vel Kiler ma 3 lata 
i 7 kg wagi. Jest malutki i poręczny :) 
Piesek wciąż szuka swojego miejsca 
na świecie. Jego historia zaczęła się, 
gdy trafił do adopcji do rodziny, która 
dała mu miłość i bezpieczeństwo. 
Wszystko stracił po kilku latach 
gdy sytuacja zmieniła się na tyle, 
że dotychczasowi opiekunowie nie 
mogli dłużej sprawować opieki nad 
pieskiem. Kiler wrócił do fundacji. 
Jest psem wpatrzonym w człowieka, 
ale w bardzo zdrowym wymiarze. 
Nie jest zaborczy ani kontrolujący. 
Idealnie nadaje się do domu, gdzie 
są dzieci w wieku szkolnym. Jest 
niezwykle delikatny w kontaktach 
z domownikami. Kładzie się na plec-
kach, wystawia brzusio do głaskania 
i chętnie uczestniczy w aktywno-
ściach. W domu gdzie nie ma innych 
psów w spokojnej okolicy, będzie 
psem idealnym. Centrum miasta 
i nadmierny ruch zwierząt i ludzi 
mocno go stresuje, ale pracujemy 
nad tym intensywnie. Rodzinie która 
zdecyduje się na adopcję zapew-
niamy pełne wsparcie trenera i be-
hawiorysty. Kilerek jest wspaniałym, 
maleńkim pieskiem, który pokocha 
swoją rodzinę od razu i będzie jej 
wierny do końca swoich dni. Jedyna 
jego wada to wybiórczość w tolero-
waniu gości. Jednych kocha od razu 
innych dopiero po chwili. Jednak 
przy tak małym psiaku i jego moty-
wacji do nauki, można ten problem 
bardzo szybko przepracować, bądź 
uniknąć sytuacji kiedy piesek mógłby 
źle się zachować. Na pewno nie na-
daje się do domu gdzie jest bardzo 
duża rotacja ludzi i zwierząt, lub 
pojawiają się goście ze swoimi pie-
skami.  W innych okolicznościach od-
najdzie się idealnie i wniesie do niego 
dużo radości i bezcenną psią miłość. 
Tak bardzo chcemy aby ten piesek 
miał już dom. Długo czeka i traci naj-
fajniejszy czas z życia który mógłby 
spędzić z kochającym człowiekiem.
Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Fisher Miły dziadzio szuka 
domu stałego lub tymczasowego.  
Fisher - piesek w zaawansowanym 
wieku. Znaleziony przemarznięty i 
przemoczony w korycie rzeki. Dziade-
czek widziany był rankiem,a a do nas 
zgłoszono go wieczorem, nie wiemy ile 
czasu tam spędził. Czy wpadł do rzeki 
sam, czy ktoś celowo chciał pozbyć się 
staruszka. Piesek jest przemiły, bardzo 
delikatny, podąża za człowiekiem krok 
w krok. Wkłada pyszczek w dłonie każ-
demu kto do niego podejdzie, inten-
sywnie szukając czułości. Uwielbia być 
czesany chętnie wdrapuje się na ko-
lanka. Nie wiemy ile zostało mu życia, 
być może jest na ostatniej prostej. Na-
leży mu się jednak domowe ciepło i tro-
skliwa opieka na stare lata. Fisher jest 
cichy i czysty. Wyprowadzany często 
nie nabrudzi w domu, ma idealne re-
lacje z każdym pieskiem i kotkiem, któ-
rego spotka. Zapewnimy wszystko co 
jest mu potrzebne.. jedzonko, wetery-
narza, leki, kocyki, miseczki i wszelkie 
akcesoria. Szukamy domu który da mu 
ciepło i opiekę a my załatwimy resztę, 
Daj szanse temu poczciwemu misiowi 
na ostatnie chwile życia.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Bryś ma około 5 lat, jest zaszcze-
piony, odrobaczony, wykastrowany 
i zaczipowany. 

Brysia zabraliśmy ze schroniska 
w Szczytach, chłopak nie znał smyczy 

i ze strachu próbował straszyć wolonta-
riuszy przez kraty. Niestety miał pecha, bo 

nasza dzielna ekipa spacerowa nie takie przy-
padki na Cisiu przerabiała. Teraz obecnie Brysiu 

dzielnie spaceruje na smyczy i zaczął wybierać się 
na akcje promujące Fundacje w samym centrum Częstochowy. Brysiu nie na-
rzeka już na dotyk człowieka i z coraz większą chęcią szuka z nim kontaktu. 
Bryś, jak to każdy ma wybranych przyjaciół dlatego, jeśli miałby zamieszkać 
z innym psem, polecamy spacer zapoznawczy. Chociaż musimy wspomnieć, 
że powoli przekonuje się chętniej do większej grupy psiaków. Czy w Twoim 
domu znajdziesz miejsce dla Brysia?

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

BR Y Ś
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym 
charakterem i prawie 4 letnim stażem 
w naszej Fundacji! 
Jest cudna, z wyglądu przypomina 
trochę krótkowłosego owczarka nie-
mieckiego, który skurczył się w praniu:)
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny 
kontakt z ludźmi, bardzo lubi dwunoż-
nych, jest miła, przyjacielska, chętnie 
nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, 
potrafi chodzić na smyczy – stara się 
chodzić przy nodze, chętnie spędza czas 
z ludźmi. Zna warunki domowe, jednak 
zamiast bloków idealny byłby dla niej 
dom z ogródkiem:)
Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Sushi został odłowiony na terenie 
gm. Herby, 3 miesiące temu. Niestety 
Sushi już dłużej nie może czekać na 
swojego człowieka i postanowił szukać 
domu.
Sushi ma 3 lata i jest już gotowy do ad-
opcji, ma wszystkie szczepienia oraz 
przeszedł zabieg kastracji, jest też zaczi-
powany. Chłopak jest energiczny i nudy 
z im nie ma. Sushi kocha bardzo ludzi 
i jest do każdego przyjaźnie nastawiony, 
uwielbia pieszczoty po łebku. Sushi nie 
szuka też konfliktu z innymi psami.
Wielkim skrócie Sushi jest młody, 
piękny, zdrowy, przyjaźnie nastawiony 
do ludzi i zwierząt. Pies ideał, któremu 
brak tylko domu! Psiak przebywa w oko-
licy Częstochowy.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Stilo - piesek który był bardzo 
zagubiony. Jest przykładem jak można 
niechcący pomimo ogromnej miłości 
popełnić błędy, które zaważą na przy-
szłości zwierzaka. Stilo nie jest psem 
dla każdego. A może jest ale dla każ-
dego kto zechce się nauczyć jego ob-
sługi. Wystarczy poznać kilka zasad 
i życie z tym psiakiem będzie czystą 
przyjemnością. Stilo kocha spacery, 
codziennie wychodzi na nie z miłymi 
dzieciaczkami z Herbów, które licznie 
przychodzą go odwiedzać i zabierać na 
przechadzki. Psiak nadaje się do domu 
gdzie nie ma psów lub jest stanowczy 
pozytywny opanowany piesek lub 
sunia. Akceptuje koty. Jest bardzo spo-
kojny i lubi przebywać w samochodzie, 
u fryzjera i weterynarza grzecznie po-
zwala na dotyk i pielęgnację. Stlio nie 
nadaje się do małych dzieci i psów z 
problemami, bo sam ma kilka do prze-
pracowania. Nowy właściciel dostanie 
kompleksową i profesjonalną pomoc 
trenerską w ramach adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

AL P I K
FISH E R

SU S H I

SA R A

S T I L O
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Miejski Szpital Zespolony w Czę-
stochowie od lat konsekwentnie 
podejmuje wiele działań, które 
mają na celu poprawę jakości 
świadczonych usług przez per-
sonel medyczny i rozszerza swoją 
ofertę usług medycznych. Pla-
cówka pozyskuje i korzysta z 
różnych form wsparcia m.in. daro-
wizn firm prywatnych, wsparcia 
przez podmioty państwowe i 
środków unijnych.

Pozyskiwanie środków finansowych

- Od zeszłego roku Szpital ubiegał 

się o przyznanie środków finanso-
wych na zakup sprzętu medycz-
nego z projektu realizowanego 
przez Rządową Agencję Rezerw 
Strategicznych w ramach działań 
podjętych w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania 
COVID-19 przez podmioty lecz-
nicze z terenu Województwa Ślą-
skiego. RARS przyznał Miejskiemu 
Szpitalowi Zespolonemu Często-
chowie środki finansowe w wyso-
kości 3 669 537,51 zł. Dyrekcja 
MSZ wraz z najwyższym kierow-
nictwem przygotowała zestaw/
wykaz sprzętów do zakupu w ra-
mach przyznanych środków. Dnia 
24 czerwca 2022 roku odbyła się 

Polska otrzymała od Komisji Eu-
ropejskiej (KE) zgodę na 
uruchomienie usługi wymiany 
e-recepty transgranicznej z in-
nymi krajami członkowskimi. Ta 
nowa funkcjonalność umożliwi 
zagranicznym pacjentom realizo-
wanie e-recepty w polskiej 
aptece, a polskim za granicą.

Zgoda KE to pierwszy krok ku 
temu, by Polacy mogli realizować 
swoje recepty w innych krajach UE 
(Finlandia), a mieszkańcy UE (Es-
tonia, Chorwacja, Portugalia i Fin-
landia) korzystać z tego rozwiązania 
w naszym kraju. Przed nami kolejne 
działania polegające na ustaleniu 
szczegółów organizacyjnych z kra-
jami członkowskimi, z którymi bę-
dziemy wymieniać e-recepty, a 
także podłączenie się polskich aptek 
do systemu informatycznego. Za-
kończenie tego etapu pozwoli na 
uruchomienie wymiany e-recept i 
możliwość ich realizacji w wybra-

nych aptekach w części krajów UE. 
Wraz z dołączaniem do programu 
kolejnych państw, zakres możli-
wości realizacji takiej recepty będzie 
rozszerzany. E-recepta transgra-
niczna to określenie stosowane do 
nazywania recepty elektronicznej, 
którą można zrealizować w innym 
państwie Unii Europejskiej niż to, w 
jakim została wystawiona. Będzie 
ona realizowana za pełną odpłatno-
ścią i może być wystawiona na pro-
dukty lecznicze gotowe, o kategorii 
dostępności "Rp" (wydawane z prze-
pisu lekarza) lub "OTC"(wydawane 
bez przepisu lekarza), leki refundo-
wane oraz nierefundowane. Nie jest 
możliwe wystawienie e-recepty 
transgranicznej na leki psychotro-
powe, odurzające, recepturowe, 
produkty lecznicze o kategorii do-
stępności "Rpz" (wydawane z prze-
pisu lekarza do zastrzeżonego 
stosowania), środki spożywcze spe-
cjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyroby medyczne.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski 
podjął decyzję o dofinansowaniu 
oddziałów zakaźnych i pracowni 
diagnostycznych w 29 szpitalach. 
Lista placówek została ogłoszona 
27 lipca 2022 r. Wśród nich znalazł 
się Wojewódzki  Szpital Specjali-
styczny im. Najświętszej Maryi 
Panny w Częstochowie. Otrzyma on 
8 mln złotych, a środki te zostaną 
przeznaczone m.in. na remont i mo-
dernizację oddziału zakaźnego 
przy ul. PCK oraz modernizację la-
boratorium mikrobiologicznego w 
głównej siedzibie.

Łączne wsparcie, jakiego udzieli 
szpitalom Ministerstwo Zdrowia 
wyniesie blisko 200 mln zł. Środki te 
pochodzą z unijnej inicjatywy RE-
ACT-EU Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020 i umożliwią m.in. zakup 
specjalistycznego sprzętu medycz-
nego oraz wykonanie szeregu nie-
zbędnych prac budowlanych.  - Dzięki 
unijnemu dofinansowaniu zwiększy 
się dostęp pacjentów do specjali-
stycznej diagnostyki i leczenia 
chorób zakaźnych. W niektórych 
placówkach pacjenci zyskają możli-
wość skorzystania z kompleksowej 
opieki, czyli jedna placówka będzie 
udzielała świadczeń zarówno z za-
kresu diagnostyki, specjalistycznego 
leczenia stacjonarnego, jak i rehabili-
tacji. Skróci się również średni czasu 
pobytu pacjenta na oddziale za-
kaźnym, co wpłynie na możliwość 
objęcia opieką większej liczby pa-
cjentów i szybkiego reagowania pla-
cówek w sytuacjach kryzysowych. 
Dzięki wsparciu szpitali, skorzystają 

też osoby z niepełnosprawnościami. 
Szpitale przeznaczą środki na zwięk-
szenie dostępności oddziałów za-
kaźnych.  Placówki, które otrzymają 
środki unijne na wsparcie oddziałów 
zakaźnych i pracowni diagnostycz-
nych, nie wnoszą wkładu własnego. 
Środki z REACT-EU pokrywają 
100% wydatków kwalifikowalnych 
– informuje Ministerstwo. Celem 
preferencyjnych zasad dofinanso-
wania z REACT-EU jest wzmoc-
nienie zdolności reagowania 
systemu ochrony zdrowia w sytu-
acjach kryzysowych, takich jak pan-
demia COVID-19.

- Konkurs wymagał przygoto-
wania odpowiedniej koncepcji i do-
kumentacji. Jego wyniki zostały 
ogłoszone pod koniec lipca. Spo-
śród 62 podmiotów, 29 placówek – 
w tym nasz Szpital – otrzymało 
dofinansowanie. Środki zostaną 
przeznaczone na remont i moderni-
zację oddziału zakaźnego (dwóch 
pięter przy ulicy PCK 7), remont 
klatek schodowych po kątem ppoż., 
remont dachu, podjazdu oraz mo-
dernizację laboratorium mikrobiolo-
gicznego w głównej siedzibie. Cały 
projekt jest wart  8.976.127 zł, z 
czego 8 mln zł stanowi dofinanso-
wanie z Ministerstwa – powiedział 
o konkursie i przyznanych środkach 
dyrektor Wojewódzkiego  Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej 
Maryi Panny w Częstochowie Zbi-
gniew Bajkowski. 

Ministerstwo Zdrowia informuje  

Polacy będą mogli realizować 
e-recepty w krajach UEDofinansowanie oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych  

8 mln zł dla szpitala im. NMP w Częstochowie

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie  

Działania na rzecz poprawy  
jakości świadczonych usług

 ■ Opracowanie: Paula Nogaj

Jeżeli potrzebujecie profesjo-
nalnej pomocy medycznej w nocy, 
weekendy czy w święta, a więc 
poza godzinami pracy Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej, możecie 
otrzymać ją, poprzez Teleplat-
formę Pierwszego Kontaktu – w 
skrócie TPK.

Jak TPK działa w przypadku kon-
taktu telefonicznego?

W trakcie rozmowy z konsultantem 
zostanie przeprowadzony z Tobą 
wstępny wywiad, podczas którego 
zostaniesz zapytany o imię i na-
zwisko oraz numer PESEL. Następnie 
skontaktuje się z Tobą pielęgniarka i 
w razie potrzeby lekarz.

Jak TPK działa w przypadku wypeł-
nienia formularza?

Po wypełnieniu formularza w ciągu 
trzech godzin skontaktuje się z Tobą 

pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz.

Teleplatforma Pierwszego Kon-
taktu (TPK) jest dostępna:

poza godzinami pracy Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 18:00 do 8:00 następnego 
dnia

w soboty i niedziele oraz inne dni 
ustawowo wolne od pracy, w godzi-
nach od 8:00 do 8:00 następnego 
dnia

obecnie infolinia obsługiwana jest 
w języku polskim, angielskim i ukra-
ińskim.

Z TPK możesz skorzystać w sytu-
acji:

nagłego zachorowania, poza godzi-
nami pracy POZ,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, 
gdy nie ma objawów sugerujących 
stan bezpośredniego zagrożenia 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu  

Gdy potrzebna pomoc medyczna 
poza godzinami pracy POZ

pierwsza dostawa z magazynu Rzą-
dowej Agencji Rezerw Strategicz-
nych na łączną wartość 1 473 
692,20 zł podczas, której otrzyma-
liśmy między innymi: 4 aparaty 
USG, aparat RTG mobilny- przyłóż-
kowy na Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii, 20 aparatów 
EKG, automatyczne urządzenie do 
kompresji klatki piersiowej przezna-
czone dla SOR, 2 defibrylatory z 
wyposażeniem, inkubator do inten-
sywnej terapii i resuscytacji nowo-
rodków, pompy infuzyjne 
strzykawkowe, pulsoksymetry, 
ssaki ścienne, drobniejszy sprzęt tj.: 
stetoskopy i aparaty do mierzenia 
ciśnienia, a także sprzęt ochronny 

jednorazowego użytku typu: Maski 
FFP3, ochraniacze na obuwie oraz 
rękawiczki jednorazowe. Dostawa 
reszty zapotrzebowanego sprzętu 
odbędzie się w najbliższym czasie – 
informuje Miejski Szpital Zespolony 
w Częstochowie.

Współpraca z fundacjami 

W ostatnim czasie szpital wsparła 
Fundacja Ronalda McDonalda, 
przekazując placówce osiem no-
wych łóżek z przeznaczeniem dla 
rodziców małych pacjentów. Po-
nadto od dwóch lat Szpital współ-
pracuje z Fundacją dr Clowna, 
której to wolontariusze regularnie 
odwiedzają małych pacjentów od-
działu pediatrycznego, a także star-
szych podopiecznych oddziału 
geriatrycznego i zakładu opiekuń-
czo-leczniczego. - W ostatnim 

czasie Szpital zwrócił się również z 
prośbą do Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Okręgu Często-
chowskiego Spółka Akcyjna w 
Częstochowie o wsparcie MSZ w 
stały dostęp do wody pitnej dla pa-
cjentów i personelu Szpitala. W 
tym celu Częstochowskie Wodo-
ciągi zamontowały w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym przy ul. Mi-
rowskiej 15 fontannę z wodą pitną 
tzw. źródełko. Dzięki wsparciu Wo-
dociągów MSZ będzie mógł za-
pewnić stały dostęp do wody 
pitnej. Zamontowane tzw. poidełko 
dostępne jest przez całą dobę dla 
pacjentów oraz personelu Szpitala. 
Fontanna jest zdrowym i higie-
nicznym źródłem wody pitnej, a 
także umożliwia napełnienie bu-
telek i kubeczków na wodę – do-
daje Miejski Szpital Zespolony w 
Częstochowie.
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Stare i zużyte opony stanowią 
poniekąd odpady problemowe. 
Nieodpowiednia utylizacja mie-
szanki gumowej może przyczynić 
się do znacznego zanieczysz-
czenia atmosfery, dlatego ważne 
jest, aby pozbywać się opon w 
odpowiedni sposób. 

 
Mieszanka gumowa, z której wy-

konywane są opony zawiera wiele 
szkodliwych dla środowiska sub-
stancji chemicznych – czas ich roz-
kładu szacuje się nawet na sto lat. 
Chodzi przede wszystkim o oleje i 
żywice, stal, szadzę oraz krzemionkę. 
Przepisy prawne wskazują jasno, że 
powinno się odzyskiwać minimum 
75% tonażu opon, a 15% należy 
poddawać recyklingowi. Do tego zo-
bowiązani są producenci i dystrybu-

torzy ogumienia, którzy mogą 
zajmować się tą kwestią samo-
dzielnie, bądź za pośrednictwem or-
ganizacji zajmujących się odzyskiem. 
Materiały uzyskane z przetworzo-
nych opon można wykorzystać do 
produkcji różnego rodzaju ele-
mentów gumowych, takich jak wy-
cieraczki, dywaniki czy uszczelki. 
Ustawa o odpadach kategorycznie 
zabrania składowania opon i ich 
części na terenie Polski. Właściciel 
pojazdu może zostawić zużyte 
opony w zakładzie wulkanizacyjnym 
– choć warsztaty nie mają obo-
wiązku przyjmowania starych opon, 
zazwyczaj oferują taką możliwość za 
drobną opłatą. Ponadto zużyte ogu-
mienie można oddać do PSZOK-u, 
czyli Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
które zlokalizowane są na terenie 

Generalna Dyrekcja Dróg i Auto-
strad wybrała wykonawców 
doświetlenia przejść dla pie-
szych na terenie województwa 
śląskiego. Pierwsze z zadań 
obejmie 19 miejsc na A1, w tym 
jedno w obrębie węzła Często-
chowa Południe na skrzyżowaniu 
A1 z DW908, po sześć miejsc na 
MOP I Starcza Wschód i MOP I 
Starcza Zachód, oraz po trzy 
miejsca na MOP II Woźniki 
Wschód i MOP III Woźniki Zachód. 

Z trzech złożonych ofert, wy-
brana została oferta firmy Galicki 
z Częstochowy, która zaofero-
wała wykonanie tej inwestycji za 
1 168 500 zł.

 
Inwestycja realizowana jest w ra-

mach rządowego Programu Bez-
piecznej Infrastruktury Drogowej 
2021-2024. Ma ona wpłynąć na 
zwiększenie widoczności, a tym 
samym poprawę bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników 

Pasażerowie taksówek, którzy 
podróżują poza ścisłe centrum 
miasta, muszą liczyć się z dodat-
kową opłatą za wjazd do drugiej 
strefy. Zdaniem częstochow-
skiego radnego Sebastiana 
Trzeszkowskiego taka sytuacja 
tworzy wykluczenie komunika-
cyjne, ponieważ wiele osób nie 
może sobie pozwolić na taki wy-
datek. W poniedziałek 1 sierpnia 
odbyła się konferencja prasowa 
dotycząca ujednolicenia strefy 
taxi w naszym mieście, a w przy-
szłym tygodniu ruszają 
konsultacje społeczne w tej 
sprawie.

Większe koszty podróżowania 
dla pasażerów, którzy chcą doje-
chać do miasta z dzielnic takich jak 
na przykład Dźbów czy Stradom to 
jedna kwestia. Kolejna dotyczy sa-
mych korporacji taksówkarskich – 
ze względu na drugą strefę, która 
obowiązuje klientów taxi, prze-
wagę budują konkurencyjne apli-
kacje, dzięki którym można 
zamówić usługi Bolta czy Ubera.

– W przyszłym tygodniu odbę-
dzie się pierwsze spotkanie konsul-
tacyjne w sprawie likwidacji drugiej 
strefy taxi w Częstochowie. Spo-
tkamy się z przedstawicielami 
dzielnic z obrzeży miasta, mło-
dzieżą, seniorami, przedstawicie-
lami branży eventowej i 
gastronomicznej oraz przede 
wszystkim z korporacjami taksów-
karskimi – mówił na konferencji 
pomysłodawca likwidacji drugiej 
strefy taxi – radny miasta Często-
chowy Sebastian Trzeszkowski. 
Bardzo zależy mi na tym, żeby cały 
proces skonsultować ze wszyst-

kimi stronami. Chodzi o to żeby z 
jednej strony na likwidacji drugiej 
strefy dobrze wyszli mieszkańcy 
dzielnic z obrzeży miasta i nie byli 
poddawani wykluczeniu komuni-
kacyjnemu, a z drugiej żeby zwięk-
szyć częstotliwość kursów 
taksówek w rejony obecnej drugiej 
strefy i cześciej wybierać nasze 
częstochowskie firmy taksówkar-
skie niż aplikacje do transportu 
prywatnego – dodał radny Trzesz-
kowski.

Po przeprowadzonych konsulta-
cjach likwidacja drugiej strefy dla 
taksówek może zostać zrealizo-
wana w okolicach października 
tego roku. Wtedy też granice na-
szego miasta będą granicami 
pierwszej strefy. Nadal będą obo-
wiązywać taryfy na realizacje usług 
w dni powszednie, w nocy i w 
święta.

– Po wielu rozmowach z młodymi 
ludźmi z Częstochowy, zdecydo-
wanie popieramy pomysł likwidacji 
drugiej strefy taxi. Obecnie dla 
młodych osób, które mieszkają 
poza centrum taksówki w ogóle 
nie są atrakcyjne. Myślę, że zdecy-
dowanie wiele osób wybrałoby 
taksówkę gdyby drugiej strefy nie 
było – podkreślił na konferencji 
Jakub Sikora Przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Miasta Często-
chowy

Radny miasta Częstochowy Seba-
stian Trzeszkowski już w 2018 roku 
podejmował temat likwidacji dru-
giej strefy taxi w naszym mieście. 
Teraz, gdy mieszkańcy złożyli 
wniosek, będą mogły odbyć się 
konsultacje społeczne, a wizja 
ujednolicenia stref wydaje się coraz 
bardziej realna.

W okresie letnim, przy panujących 
korzystnych warunkach atmosfe-
rycznych, na drogach i ścieżkach 
rowerowych panuje wzmożony 
ruch miłośników jednośladów. O 
ich bezpieczeństwo dbają mysz-
kowscy policjanci ruchu 
drogowego. Mundurowi cyklicznie 
prowadzą działania pn. „Jedno-
śladem bezpiecznie do celu”, 
podczas których zwracają uwagę 
czy rowerzyści jeżdżą przepisowo, 
a co za tym idzie bezpiecznie.

Letnia aura zachęca do spędzania 
wolnego czasu poza domem. Szce-
gólnie teraz na polskich drogach, jest 
więcej miłośników jednośladów 
(motocykli, motorowerów, ro-
werów). W trosce o ich bezpieczeń-
stwo myszkowska Policja prowadzi 
dzisiaj działania w trakcie których 
patrole z ruchu drogowego zwracają 
szczególną uwagę na kierujących 
tymi pojazdami. Policjanci spraw-
dzają ich stan trzeźwości oraz wypo-
sażenie. W trakcie prowadzonych 
kontroli, zachowanie kierujących sa-
mochodami również będzie bacznie 
obserwowane.

Priorytetem prowadzonych działań 
w ramach działan "Jednoślad"  jest 
m.in.:
• informowanie o właściwym przy-
gotowaniu pojazdu do sezonu,

• eliminowanie i ograniczenie za-
grożeń na drodze takich jak: nad-
mierna prędkość, kierowanie po 
spożyciu alkoholu, zły stan tech-
niczny i brak obowiązkowego wypo-
sażenia pojazdu,
• promowanie bezpiecznych za-
chowań,
• poprawa widoczności uczest-
ników ruchu drogowego, korzy-
stanie z elementów odblaskowych 
oraz używanie kasków ochronnych 
przez rowerzystów.

W ostatnich latach liczba jedno-
śladów na polskich drogach zna-
cząco wzrosła. Niestety, wraz z jej 
wzrostem, zwiększa się liczba wy-
padków drogowych z ich udziałem. 
Należy pamiętać, że użytkownicy 
jednośladów są w grupie niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego 
i w przypadku zdarzenia na drodze 
odnoszą najcięższe obrażenia. KPP 
Myszków apeluje o rozwagę i roz-
sądek na drogach oraz o kulturę i 
życzliwość wobec innych uczest-
ników ruchu drogowego. - Młodym 
kierowcom przypominamy, że każdy 
z nas  ma tylko jedno życie. Bezpie-
czeństwo nasze i innych użytkow-
ników drogi jest ważniejsze od kilku 
chwil emocji za kierownicą – przy-
pominają mundurowi.

Zrób to legalnie 

Gdzie wyrzucić stare opony?
Częstochowa 

Chcą likwidacji drugiej strefy TAXI

Policyjne działania 

Jednośladem bezpiecznie do celu

GDDKiA wybrała wykonawców 

Doświetlenie przejść dla pieszych

 ■ Opracowanie: Paula Nogaj

większości gmin. Oddanie opon do 
tych punktów jest bezpłatne. Ist-
nieje także możliwość oddania ogu-
mienia bezpośrednio do Centrum 
Utylizacji Opon. Ze względu na to, że 
nie musimy ponosić kosztów zwią-
zanych z utylizacją opon, nie warto 
ryzykować zapłaceniem kary za wy-
rzucenie bądź palenie opon. Zużyte 
opony z samochodów osobowych i 
dostawczych o ładowności do 3,5 
Mg, opony od taczek, rowerów, mo-
tocykli możemy oddać do SPSZOK- 
Stacjonarnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 
Jest on zlokalizowany w Często-
chowskim Przedsiębiorstwie Komu-
nalnym Spółka z. o.o. w Sobuczynie, 
ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzo-
sowa. Punkt czynny cały rok od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
8-18 oraz w soboty 10-15. 

ruchu. Na sfinansowanie zamó-
wienia GDDiA zamierzała przezna-
czyć ponad 29 mln zł. Postępowanie 
przetargowe zostało ogłoszone 15 
maja br. i było podzielone na dzie-
sięć części, obejmujących swoim za-
sięgiem niemal całe województwo. 
30 czerwca br. otworzono oferty w 
przetargu na realizację doświetlenia 
przejść dla pieszych na terenie woj. 
śląskiego. Wykonawcą zadania 
pierwszego obejmującego 19 miejsc 
na A1, została firma Galicki z Często-
chowy. Inwestycja wyniesie 1 168 
500 zł. W ramach tego zadania wy-
konane zostanie doświetlenie w ob-
rębie węzła Częstochowa Południe 
na skrzyżowaniu A1 z DW908, w 
sześciu miejscach na MOP I Starcza 
Wschód i MOP I Starcza Zachód, 
oraz w trzech miejscach na MOP II 
Woźniki Wschód i MOP III Woźniki 
Zachód. Ta i pozostałe inwestycje są 
przewidziane do finansowania ze 
środków budżetowych będących w 
dyspozycji Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad.  

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

tel. 601 965 567
email: bacart@interia.pl

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH            SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH             AUTOBUSÓW
MOTOCYKLI I SKUTERÓW            POJAZDÓW ROLNICZYCH           WÓZKÓW INWALIDZKICH
PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów
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BMW 430
 GRAND COUPE 2.0 E, rok 

prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT, 

 
 

219.900 zł

OPEL ASTRA 
1.6 D, rok prod. 2018,   
kraj., I-wł., serwisowany,

43.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja,  
serwisowany, F-VAT

139.900 zł

OPEL ASTRA V
1.6 D, rok prod. 2018, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

43.800 zł

FORD MONDEO 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

76.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany

77.900 zł

FIAT TIPO 
1.4 E, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., 

46.900 zł

AUDI A3 1.6 E + LPG, rok prod. 2000, 5.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 14.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł

AUDI Q7 3.0 D, 4x4, rok prod. 2008, kraj.,  67.800 zł

BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany, 

F-VAT, 94.900 zł

 

 

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

 

39.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 

 

7.900 zł

CITROEN C3 1.2 E, rok prod. 2014, 

 

26.500 zł

CITROEN C4 1.6 D, rok prod. 2011, 

 

25.700 zł

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 

 

3.900 zł

FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł

FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005, 3.800 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 

F-VAT 44.900 zł

FORD FUSION 2.5 E + LPG, rok prod. 2016, 39.700 zł

FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010,  33.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł

HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004,  21.900 zł

KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013,  33.900 zł

 MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł

NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016, 63.900 zł

OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj., 18.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  

 3.900 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł

RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017, 52.000 zł

RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 26.700 zł

RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 
kraj., I-wł.,

2010,     

 19.900 zł

     SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0E, rok prod. 2001,  4.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 15.700 zł

VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  73.000 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł

VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  71.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 5 sierpnia 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

218.900 zł

 

W przypadku oznaczonych 
miejsc przewidzianych do par-
kowania oczywistym jest dla 
nas, że możemy tam pozostawić 
samochód. W każdym innym 
przypadku warto się jednak za-
stanowić, czy w danym miejscu 
nie obowiązuje zakaz – nawet 
jeśli nie został umieszczony 
tam znak o tym fakcie mówiący.

Co do ogólnych zasad dotyczą-
cych zatrzymania i postoju po-
jazdu, zgodnie z przepisami jest 
ono dozwolone tylko w miejscu i 
w warunkach, w których jest on 
z dostatecznej odległości wi-
doczny dla innych kierujących i 
nie powoduje zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego lub 
jego utrudnienia. Oczywiście 
kierujący pojazdem jest zobo-

Powtórka z przepisów 

Gdzie i jak parkować? 

 ■ Opracowanie: Paula Nogaj

wiązany do stosowania się do 
znaków drogowych. Ponadto po-
winien pamiętać o tym, że zatrzy-
mując pojazd na jezdni, jest 
obowiązany ustawić go jak naj-
bliżej jej krawędzi oraz równo-
legle do niej. W czasie postoju na 
drodze poza obszarem zabudo-
wanym pojazd powinien znaj-
dować się, jeżeli to tylko możliwe, 
poza jezdnią. Poza tym samochód 

należy w czasie postoju zabezpie-
czyć przed możliwością jego uru-
chomienia przez osobę 
niepowołaną, a także zachować 
inne środki ostrożności nie-
zbędne do uniknięcia wypadku.

Zatrzymywanie pojazdu na 
chodniku

Przepisy wskazują jasno, że do-
puszcza się zatrzymanie lub postój 
na chodniku kołami jednego boku 
lub przedniej osi pojazdu samo-
chodowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, 
pod warunkiem że:
1)
na danym odcinku jezdni nie obo-
wiązuje zakaz zatrzymania lub po-
stoju;
2)
szerokość chodnika pozostawio-
nego dla pieszych jest taka, że nie 
utrudni im ruchu i jest nie mniejsza 
niż 1,5 m;
3)
pojazd umieszczony przednią osią 
na chodniku nie tamuje ruchu po-
jazdów na jezdni.

Dopuszcza się, przy zachowaniu 
warunków określonych w ust. 1 
pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na 
chodniku przy krawędzi jezdni ca-
łego samochodu osobowego, mo-
tocykla, motoroweru lub wózka 
rowerowego. Inny pojazd o do-
puszczalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 2,5 t może być w 
całości umieszczony na chodniku 
tylko w miejscu wyznaczonym od-
powiednimi znakami drogowymi. 
Ponadto dopuszcza się postój ro-
weru, hulajnogi elektrycznej lub 
urządzenia transportu osobistego 
na chodniku w miejscu do tego 

przeznaczonym, a w razie braku ta-
kiego miejsca – jak najbliżej ze-
wnętrznej krawędzi chodnika 
najbardziej oddalonej od jezdni 
oraz równolegle do tej krawędzi, 
przy zachowaniu warunków okre-
ślonych w ust. 1 pkt 2.

Gdzie obowiązuje zakaz  
postoju?

Postoju zabrania się w miejscu 
utrudniającym wjazd lub wyjazd, w 
szczególności do i z bramy, garażu, 
parkingu lub wnęki postojowej; w 
miejscu utrudniającym dostęp do 
innego prawidłowo zaparkowa-
nego pojazdu lub wyjazd tego po-
jazdu; przed i za przejazdem 
kolejowym, po obu stronach drogi, 
na odcinku od przejazdu kolejo-
wego do słupka wskaźnikowego z 
jedną kreską; w strefie zamiesz-
kania w innym miejscu niż wyzna-
czone w tym celu; na obszarze 
zabudowanym, pojazdu lub ze-
społu pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 
16 t lub o długości przekraczającej 
12 m, poza wyznaczonymi w tym 
celu parkingami. 

Zabrania się zatrzymania lub po-
stoju pojazdu na autostradzie lub 
drodze ekspresowej w innym 
miejscu niż wyznaczone w tym 
celu. Jeżeli unieruchomienie po-
jazdu nastąpiło z przyczyn tech-
nicznych, kierujący pojazdem jest 
obowiązany usunąć pojazd z jezdni 
oraz ostrzec innych uczestników 
ruchu. Zakaz zatrzymania lub po-
stoju pojazdu nie dotyczy unieru-
chomienia pojazdu wynikającego z 
warunków lub przepisów ruchu 
drogowego.
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 ● Akordeon Weltmaister, cena: 
1000 zł. Tel. 514 277 061

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Aparat fotograficzny klasyczny, 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie  
w zestawie, 45 zł.  
Tel.: 794 239 418

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

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

 ● Duralex - komplet na 18 osób 
(200 części) - 250 zł.  
Tel. 514 277 061

 ● Dzwi harmonijkowe. 
 Tel. 501 109 822

 ● Dzwi pokojowe białe z szybka-
mi. Tel. 501 109 822

 ● Drzwi wewnętrzne białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt. 
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

 ● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 ● Garaż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

 ● Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L, nowy,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Kamienie białe ogrodowe 
ozdobne, 1,80 kg,  
tel. 508 747 290

 ● Kawiarka ciśnieniowa De Long-
hi CAFE TREVISTO, b. dobra,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Koła do Opla 15 na stalowych 

felgach, tel. 501 608 730
 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

 ● Kurtka czerwona „PUMA”,  
rozm. 36 - 150 zł,  
tel. 660 714 015

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elektrycz-
ne, sterowane pilotem w czte-
rech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 ● Opony letnie, 4 sztuki, używane 
215/55 R18 Continental,  
tel. 504 096 304

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w klima-
tyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● Pianino Calisio,  

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstocho-
wa, tel. 535 988 066

 ● RADIO, CD, MAGNETOFON - 
2x25W, b. dobre, cena 200 zł. 
Tel: 697 272 102

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 
stacjonarny, b. dobry, cena  
100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 

Tel. 696 289 385

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● Suknia ślubna w roz. 38, 
tel. 508 173 008

 ● TELEWIZOR SONY  
KD-32RE400LED, zakupiony  
w 2018 r., tel. 503 775 955

 ● Toaleta kompaktowa, używana, 
w dobrym stanie, z „Koła”, 
tel. 501 109 822

 ● Umywalka, z „Koła”, z baterią i 
szafką, wymiar 65 x 47,  
tel. 501 109 822

 ● Wanna metalowa, używana,  
w dobrym stanie, wym. 170 x 
75.Tel. 501 109 822

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

 ● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT 
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł. 
Tel: 697 272 102

USŁUGI
 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 560 307

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. 
 Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Malowanie obrazów,  
szkicowanie 
Tel. 667 499 164

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 ● Przyjmę lub kupię klatkę dla 
chomika (dość dużą).  

Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony ko-
mórkowe, tel. 667 499 164

 ● Samotny mężczyzna 55 lat po 
rozwodzie pozna kobietę, chęt-
nie puszystą, do zamieszkania 
razem. Tel. 519 453 121

 ● Trening pamięci, uwagi,  
myślenia logicznego i twórczego,  
od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

 ● Wolny lat 55, bezdzietny,  
niezależny finasowo pozna  
panią. Pani może posiadać  
dzieci.  Tel. 660 006 217

 ● Poznam panią, może być  
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

Wysłać email
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

Jak zamieścić ogłoszenie  w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Częstochowa, Al. NMP 51

Treść ogłoszenia: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

  MOTORYZACJA

  NIERUCHOMOŚCI

  KUPIĘ   SPRZEDAM   ODDAM

  PRACA   INNE  MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 Wynajmę budynek 500 m², 
media, siła, pomieszczenia  
socjalne handlowo biurowo 
usługowe przy drodze krajo-
wej 46 za cenę 20 zł netto.  
Tel. 601 545 890
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 ■ Opracowanie: Paula Nogaj

Speedway of Nations 2

Zwycięstwo młodzieżowej  
reprezentacji Polski
W duńskim Vojens rozgrywany był 
finał Speedway of Nations 2. Mło-
dzieżowa reprezentacja Polski na 
żużlu zdominowała całkowicie im-
prezę, zdobywając w tych 
zmaganiach złoty medal. 

- Jest nam niezmiernie miło, że 
wśród złotych Orłów znalazł się re-
prezentant zielona-energia.com 
Włókniarza Częstochowa Jakub Mi-
śkowiak, który wywalczył 19 
punktów – skomentował wyda-
rzenie częstochowski klub, gratu-
lując swojemu zawodnikowi.

 
Reprezentacja Polski – 42 pkt.
1. Wiktor Przyjemski – 4 (4,-,-,-,-,-)
2. Jakub Miśkowiak – 19 
(2,2,3,4,4,0,4)
3. Mateusz Cierniak – 19 
(3,4,3,3,4,2)
Reprezentacja Czech – 32 pkt.
1. Jan Kvech – 21+1 (3,4,3*,2,3,3,3)
2. Petr Chlupac – 11+1 
(2,3*,4,0,0,2,0)
3. Matous Kamenik – NS

Reprezentacja Wielkiej Brytanii – 
28 pkt.
1. Tom Brennan – 20+2 
(3,4,3*,4,2,4)
2. Drew Kemp – 8 (0,2,4,2,w,0)
3. Leon Flint – NS
Reprezentacja Łotwy – 28 pkt.
1. Francis Gusts – 22 (4,4,2,4,4,4)
2. Ricards Ansviesulis – 6 (2,-
,0,2,2,w)
3. Ernest Matjuszonok – 0 (0)
Reprezentacja Danii – 26 pkt.
1. Benjamin Basso – 21 (4,3,4,3,4,3)
2. Kevin Juhl Pedersen – 5+1 
(-,0,3*,0,-,2)
3. Jonas Knudsen – 0 (0,0)
Reprezentacja Australii – 22 pkt.
1. Keynan Rew – 12 (w,3,2,0,3,4)
2. Fraser Bowes – 10+1 
(3,w,0,2,2,3*)
3. James Pearson – NS
Reprezentacja Szwecji – 18 pkt.
1. Gustav Grahn – 4 (-,2,2,0,-,-)
2. Casper Henriksson – 5 (2,-,-
,3,0,w)
3. Philip Hellstroem-Baengs – 9 
(4,0,0,2,3)

PGE Ekstraliga - 14. kolejka
Fogo Unia Leszno – zielona.energia.
com Włókniarz Częstochowa
Piątek, 5 sierpnia, godz. 18:00 
Stadion im. Alfreda Smoczyka  
w Lesznie 

PKO Ekstraklasa – 4. kolejka
Górnik Zabrze – Raków Często-
chowa

Niedziela, 7 sierpnia, godz. 20:00
Arena Zabrze (Stadion im. Ernesta 
Pohla)

Fortuna 1 liga – 4. kolejka
Skra Częstochowa - Bruk-Bet Nie-
ciecza
Niedziela, 7 sierpnia, godz. 15:00
 GIEKSA Arena Bełchatów

Raków Częstochowa zwyciężył z 
PGE FKS Stalą Mielec 3:2 w ra-
mach 3. kolejki PKO Ekstraklasy. 

Mecz Rakowa Częstochowa ze 
Stalą Mielec ostatecznie zakończył 
się wynikiem 3:2. Dla Czerwono-
-Niebieskich bramki zdobyli Deian 
Sorescu, Fabian Piasecki i Ivi Lopez. 
Zapraszamy do obejrzenia obszernej 
fotorelacji z tego spotkania.

Już na początku, w 4. minucie 
meczu pierwszą bramkę dla Czerwo-
no-Niebieskich zdobył Deian So-
rescu po dośrodkowaniu Frana 
Tudora. Stali Mielec udało się dopro-
wadzić do wyrównania wyniku na 
1:1 jeszcze w pierwszej połowie spo-
tkania po strzale głową Piotra 
Wlazło. Druga połowa meczu roz-

poczęła się dobrze dla Rakowa – w 
57. minucie Fabian Piasecki mocnym 
strzałem zapewnił prowadzenie czę-
stochowskiej drużynie, następnie w 
70. minucie podyktowany został 
przez sędziego rzut karny, który wy-
korzystał z powodzeniem Ivi Lopez, 
doprowadzając do wyniku 3:1. Nie 
była to jednak ostatnia bramka, 
która padła tego dnia na stadionie 
przy ulicy Limanowskiego 83. W 85. 
minucie kolejnego gola dla Stali 
zdobył Arkadiusz Kasperkiewicz. 
Ostatecznie mecz zakończył się 
zwycięstwem Rakowa, który zgarnął 
komplet punktów. - Dobry mecz w 
naszym wykonaniu, do pewnego 
momentu całkowicie pod naszą kon-
trolą. Sami trochę sobie kłopotów 
sprawiliśmy, bo zbyt łatwo traciliśmy 

W ramach Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Częstochowy na 
2022 rok organizowane są ogól-
nodostępne, bezpłatne treningi 
rugby dla dzieci i młodzieży. Od-
bywać się one będą w pięciu 
dzielnicach naszego miasta - 
Częstochówka-Parkitka, Lisiniec, 
Podjasnogórska, Północ, Zawo-
dzie-Dąbie.

Kiedy i gdzie odbywają się te tre-
ningi?
Harmonogram zajęć, wraz z ich loka-
lizacją na aktualny miesiąc znajduje 
się w przypiętym poście na fanpa-
ge'u zadania: www.fb.com/treningi-
rugby.
Co trzeba zrobić, aby wziąć w nich 
udział?
Wystarczy przyjść w stroju spor-
towym, z wodą, pozytywnym nasta-

Skra Częstochowa poniosła po-
rażkę w wyjazdowym meczu 3. 
kolejki Fortuna 1 Ligi. Zespół tre-
nera Jakuba Dziółki przegrał 1:2 z 
ŁKS-em Łódź. Bramkę dla czę-
stochowskiej drużyny zdobył 
Przemysław  Sajdak. 

Na pomeczowej konferencji trener 
Skry pogratulował zwycięstwa prze-
ciwnikowi i wypowiedział się na 
temat spotkania: - Mecz był dla nas 
ciężki. Pierwsze trzydzieści minut 
zakładaliśmy, że będzie wyglądało 
inaczej. Dopiero utrata bramki i ta 
przerwa spowodowała, że zagra-
liśmy tak jak sobie zakładaliśmy 

przez cały tydzień. Stwarzaliśmy 
sobie więcej sytuacji, byliśmy bar-
dziej agresywni na połowie przeciw-
nika, dużo częściej przebywaliśmy 
na tej połowie i w przerwie chcie-
liśmy to kontynuować. Absolutnie 
nie mieliśmy zamiaru kalkulować i 
grać zachowawczo na remis, tylko 
chcieliśmy ten mecz wygrać. I w mo-
mencie, kiedy byliśmy na pewno 
równym rywalem dla ŁKS-u, straci-
liśmy bramkę na 2:1. Tak też się 
skończyło i dlatego wracamy do 
Częstochowy bez punktów. Przed 
nami pełny mikrocykl, gramy do-
piero w niedzielę z bardzo dobrym 
zespołem z Niecieczy – podsu-
mował Jakub Dziółka.

Podczas Europejskich Igrzysk Aka-
demickich w Łodzi rozgrywany był 
turniej osób niepełnosprawnych. 
Zawodnik AZS UJD Częstochowa 
Adrian Szeliga zajął pierwsze 
miejsce.

Sportowe zmagania w sali łódzkiej 
Anilany odbyły się w dniach 19-20 
lipca 2022 r. Podopieczny trenera 
Wiesława Pięty w eliminacjach od-
niósł trzy zwycięstwa, a następnie w 

ćwierćfinale pokonał Marcela Cebul-
skiego,  w półfinale Dominika Den-
durę, a w finale Mateusza Antolczyka.  
Zawodnicy otrzymali medale i na-
grody rzeczowe.

Klasyfikacja:
1. Szeliga Adrian – UJD  

Częstochowa
2. Antolczyk Mateusz -  

Akademia Kaliska
3. Pawleta Marcin -  

Politechnika Opolska

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa zwycięża ze Stalą Mielec

Rugby Club Częstochowa

Bezpłatne treningi dla dzieci i młodzieży

Fortuna 1 Liga

Skra przegrała w Łodzi z ŁKS-em

AZS UJD Częstochowa

Złoty medal Adriana Szeligi

Zapowiedzi

Sportowy weekend

 fot. Grzegorz Misiak
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te bramki, ale na koniec tego dnia 
osiągnęliśmy zwycięstwo. Po tych 
dużych zmianach w składzie, po tym 
meczu pucharowym chodziło nam o 
to, żeby mieć dobre nastawienie i 
dobrą energię w zespole. Możemy 
być zadowoleni, ponieważ wywal-
czyliśmy trzy punkty, a jak widzimy 
po zespole Lecha Poznań, nie jest to 
łatwe i musimy to szanować – pod-
sumował trener Rakowa Często-
chowa Marek Papszun. Dla Fabiana 
Piaseckiego bramka, którą zdobył, 
była pierwszą strzeloną w czerwo-
no-niebieskich barwach. - Cieszę się, 
że udało mi się strzelić tę bramkę. 
Jest ona dla mnie ważna, ponieważ 
to pierwsza bramka zdobyta przeze 
mnie dla Rakowa. Zadedykowałem 
ją tacie – wiem, że na pewno gdzieś 
tam z góry na mnie patrzy i mnie 
wspiera – skomentował po meczu 
Fabian Piasecki. 

Raków Częstochowa - PGE FKS 
Stal Mielec 3:2 (1:1)

Bramki: Sorescu 4, Piasecki 57, Ivi 
71 - Wlazło 31, Kasperkiewicz 85

 
Raków: Trelowski - Svarnas, Ar-

senić, Racoviᵒan (46. Kun), Tudor, 
Sapała (52. Lederman), Sorescu (87. 
Rundić), Ivi, Kochergin, Gutkovskis 
(78. Czyż), Piasecki (78. Musiolik)

Stal: Mrozek - Getinger (76. Le-
andro), Barauskas, Matras, Kasper-
kiewicz, Wolski, Wlazło (76. Mak), 
Żyra, Maj, Domański, Lebedyński 
(76. Hiszpański)

fot. AZS UJD Częstochowa

wieniem i zgodą od rodziców/
opiekunów prawnych (do po-
brania na stronie http://rcc.czest.
pl/)
Czy trzeba wiedzieć czym jest 
rugby?
Nie, wszystkiego nauczysz się na 
treningach. Zajęcia będą w dużej 
mierze ogólnorozwojowe z do-
mieszką rugby.

ŁKS Łódź – Skra Częstochowa 
2:1

1 – 0 – Mateusz Kowalczyk 31’
1 – 1 – Przemysław Sajdak 45 + 

2
2 – 1 – Piotr Januczkowicz 72’
Skra Częstochowa:
Bursztyn – Szymański, Mesjasz, 

Brusiło (80’ Michalski) – Niedbała 
(73’ Winiarczyk), Baranowicz (67’ 
Olejnik), Sajdak, Lukoszek – Hil-
brycht (80’ Pyrdoł), Babiarz (73’ 
Sangowski) – Kozłowski

ŁKS Łódź:
Arndt – Wszołek, Dąbrowski, 

Monsalve, Szeliga (76’ Koprowski)– 
Kowalczyk (61’ Kuźma), Kort (61’ 
Kelechuwku), Trąbka, Pirulo, Biel – 
Balongo (70’ Januczkowicz)
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Nie zwlekaj - zapisz się już dziś!
Liczba uczestników ograniczona.
Informacja: 

tel. 696 48 66 80


