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Zamiast siedzieć, narze-
kać i popadać w panikę, 
właściciele kilku firm 

znajdujących się w Centrum 
Handlowym „Promenada” 
w Częstochowie zaczęli szyć 
maseczki ochronne dla pie-
lęgniarek. Wykorzystując 
zmniejszony ruch klientów, 
postanowili wspomóc tych, 
którzy z racji wykonywanego 
zawodu są szczególnie naraże-
ni na zakażenie.

Pomysłodawczynią akcji jest wła-
ścicielka tamtejszego zakładu kra-
wieckiego, pani Magdalena Zyzik. 
W poniedziałek dołączyły do niej 
trzy kolejne osoby i wszyscy zasie-
dli do maszyn krawieckich. Po kil-
ku dniach już kilkadziesiąt osób 
przyłączyło się do akcji. Z każdym 
dniem wolontariuszy przybywa.

- Pomagają nie tylko panie — 
opowiada Sylwia Grząba, ma-
sażystka, która na co dzień pro-
wadzi gabinet w centrum. - Już 
w pierwszym dniu naszego szy-
cia jeden z panów zaoferował, 
że będzie mam robił wykroje 
w domu i dowoził do zakładu. 
Materiał na maseczki dostaliśmy 
od pana Marcina, który w na-
szym centrum prowadzi stoisko 
z pasmanterią.

Mimo wprowadzonych ogra-
niczeń w poruszaniu się, nadal 
w Centrum Handlowym „Prome-
nada” trwa spontaniczne szycie 
masek ochronnych. Akcja rozra-
sta się w niesamowitym tempie. 
Obecnie w domach, nie tylko 
w samej Częstochowie, ale także 
na przykład w Kłobucku, materia-
łowe maseczki szyje kilkadziesiąt 
osób, a chętnych stale przybywa.

- Ze względów bezpieczeństwa 
na miejscu z zakładzie krawiec-
kim w centrum szyją maski dwie 
osoby, reszta pracuje chałupni-
czo - opowiada Sylwia Grząba. - 
Ja w maseczce jeżdżę po mieście, 
dowożę ludziom materiał, a tak-
że zabieram gotowe maseczki. 
Odzew ludzi jest niesamowity. 
Jeśli ktoś nie umie szyć, pomaga 
nam dostarczając materiał czy 
gumki. W wtorek na przykład 
pan przyszedł i przyniósł trzy 
metry materiału. Przybywa pań 
szyjących w domach. 

Ludzie się zmobilizowali. Jeżeli 
nie mają jak szyć, czy brakuje im 
materiałów na maseczki, darują 
pieniądze na zakup wszystkiego, 
co jest potrzebne do szycia. Ini-
cjatorki akcji otrzymały od często-
chowian już ponad 500 złotych. 
Za pieniądze te kupią wszystko, 

co niezbędne, aby nie przerywać 
„produkcji”.

- Pierwszego dnia uszyliśmy sie-
demdziesiąt maseczek, a dzień 

później było ich już trzysta — 
opowiada Sylwia Grząba. - Co 
dzień będzie ich więcej.

Wolontariusze chcą swoją pracą 
wspomóc przede wszystkim pielę-
gniarki, którym niemal wszędzie 
brakuje odzieży ochronnej i wła-
śnie maseczek. Zamierzają rów-
nież wesprzeć policjantów, którzy 
w swojej pracy także są narażeni 
na kontakt z koronawirusem.
- Pielęgniarki to są mega dzielne, 
wspaniałe kobiety — mówi ko-
ordynatorka akcji. - Wiele z nich 
także przyłączyło się do naszego 
szycia. Same kroją materiał, któ-
ry mają w domu, szyją, a wszyst-
ko to często po wielogodzinnych 
dyżurach szpitalach.
Jak oceniają przedsiębiorcy 
z „Promenady”, którzy zainicjo-
wali wielkie szycie, akcja z pew-
nością nie zaniknie, a wręcz 
przeciwnie, będzie się rozwijać. 
Do późnych godzin wieczornych 
otrzymują mnóstwo telefonów 
z propozycjami osób, które chcą 
im pomóc.

Kto chce, może się przyłączyć 
do akcji. Wystarczy zadzwo-
nić do pani Sylwii pod numer  
603 11 57 41.

Przedsiębiorcy z „Promenady” szyją maseczki dla pielęgniarek
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Biegaj wokół stołu, pomóż szpitalom
Na Facebooku ruszyła ak-

cja pod hasłem: „1 Kilo-
metr wokół stołu”. Idea 

jest prosta — siedzisz w domu, 
nudzisz się, brakuje ci ruchu, 
przebiegnij jeden kilometr wo-
kół stołu w swoim domu i przy 
okazji pomóż szpitalom wal-
czyć z koronawirusem.
- Opracowałem tę akcję, aby lu-
dzie, którzy zmuszeni są teraz 
do przebywania w domach po 
prostu nie zwariowali i jedno-
cześnie zadbali o swoją kondycję 
fizyczną — powiedział nam Ma-
rek Krakowian, częstochowianin, 
który rekreacyjnie zajmuje się 
bieganiem. - Teraz na Facebooku 
jest pełno różnych wyzwań dla 
internautów. Moje to jednak nie 
tylko dobra zabawa, ale także 
pomoc dla służby zdrowia. Akcję 
połączyłem bowiem pod zbiór-
kę pieniędzy na zakup sprzętu 
i środków ochrony osobistej dla 
personelu medycznego.
Challenge #1kmwokolstolu nie 
jest trudny. Po pierwsze należy 
wesprzeć akcję z #zostanwdomu, 
po drugie pobiegać na dystansie 
jednego kilometra w domu, wokół 
tytułowego stołu. Wyczyn sporto-
wy trzeba udokumentować — na-
grać filmik, a następnie udostęp-
nić na swoim profilu i nominować 
do zadania trzy kolejne osoby.
- Chodzi o to, abyśmy się dobrze 
bawili, ale także w miarę możli-

wości pomogli szpitalom, więc 

na stronie: www.pomagam.
pl/HYPERLINK „http://www.
pomagam.pl/1kmwokolsto-
lu”1HYPERLINK „http://www.
pomagam.pl/1kmwokolsto-
lu”kmwokolstolu ruszyła zbiórka 
— opowiada Marek Krakowian. - 
Akcja się rozwija. Rozchodzi się 
po necie jak koronawirus, Mamy 
już około trzydziestu filmików 
z zarejestrowanym biegiem. Na 
koncie akcji jest ponad pięćset 
złotych. Zachęcam do udziału 

kolejne osoby. Razem możemy 

zrobić coś fajnego. Ja zacząłem 
od biegu w przebraniu lekarza. 
Towarzyszyła mi córka. Bawmy 
się całymi rodzinami.
Oto krótka instrukcja wyzwania:
1 Przebiegnij wokół stołu 1 km!
2 Wrzuć filmik na Facebooka 
(może być tylko filmik z biega-
niem, koniecznie z hasztagiem 
#1kmwokolstolu!
3 Nominuj 3 osoby, pisząc im, na 
czym polega challenge.
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Uwaga, nowe zasady 
bezpieczeństwa

Firma podaruje Ministerstwu Zdrowia  
100 tys. testów na obecność koronawirusa

Dojazd do pracy, za-
kup jedzenia, lekarstw 
i opieka nad bliskimi 

to jedyne wyjątki we wprowa-
dzanych właśnie ogranicze-
niach w przemieszczaniu się, 
które obowiązywać będą do 11 
kwietnia. W autobusie i tram-
waju może podróżować tylko 
tyle osób, ile wynosi połowa 
miejsc siedzących, w mszy nie 
może uczestniczyć jednocze-
śnie więcej niż 5 osób.

Do 11 kwietnia włącznie nie bę-
dzie można się swobodnie prze-

mieszczać poza celami bytowymi, 
zdrowotnymi, zawodowymi. Obo-
strzenie nie dotyczy więc:
dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pra-
cownikiem, prowadzisz swoją fir-
mę, czy gospodarstwo rolne, masz 
prawo dojechać do swojej pracy. 
Masz również prawo udać się po 
zakup towarów i usług związa-
nych ze swoją zawodową działal-
nością.
wolontariatu. Jeśli działasz na 
rzecz walki z koronawirusem 
i pomagasz potrzebującym prze-
bywającym na kwarantannie lub 
osobom, które nie powinny wy-
chodzić z domu, możesz się prze-
mieszczać w ramach tej działalno-
ści.
załatwiania spraw niezbędnych 
do życia codziennego. Będziesz 
mógł się przemieszczać, aby zro-
bić niezbędne zakupy, wykupić 
lekarstwa, udać się do lekarza, 

opiekować się bliskimi, wyprowa-
dzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie 
można jedynie w grupie do dwóch 
osób. Obostrzenie to nie dotyczy 
rodzin.
 
W autobusie tyle osób, ile wynosi 
połowa miejsc siedzących
W autobusie, tramwaju lub me-
trze tylko połowa miejsc siedzą-
cych może być zajęta. Jeśli miejsc 
siedzących w pojeździe to 70, to 
na pokładzie może znajdować się 
maksymalnie 35 osób.
 

Całkowity zakaz zgromadzeń – 
chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także 
wszelkich zgromadzeń, spotkań, 
imprez czy zebrań. Będziesz mógł 
się jednak spotykać z najbliższy-
mi.
 
Zasady bezpieczeństwa w trakcie 
uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszcza-
niu nie dotyczą osób, które chcą 
uczestniczyć w wydarzeniach 
o charakterze religijnym, jednak 
w mszy lub innym obrzędzie re-
ligijnym nie będzie mogło uczest-
niczyć jednocześnie więcej niż 5 
osób – wyłączając z tego osoby 
sprawujące posługę.
Rząd zachęca do uczestnictwa 
w wydarzeniach religijnych za po-
średnictwem telewizji, radia czy 
internetu.
(Źródło: UM Częstochowa)

Wywodząca się z Czę-
stochowy Spółka 
Unimot S.A. zajmu-

jąca się obrotem paliw kupiła 
100 tysięcy testów na obec-
ność koronawirusa. Zostaną 
one przekazane Ministerstwu 
Zdrowia.
- Zamówiliśmy testy w Chinach 
i mamy informację, że przylecą 
one do Polski na początku przy-
szłego tygodnia — powiedział 
nam Łukasz Brzostek menadżer 
ds. komunikacji firmy Unimot. - 
Są to tak zwane testy przesiewo-
ne, takie, jakie na szeroką skalę 
stosuje się na przykład w Korei 
Południowej.
Jak informuje przedstawiciel fir-
my, wynik badania przy użyciu 
tych testów jest znany już w ciągu 

45 minut od pobrania materiału 
od pacjenta. Każdy test kosztuje 
3,5 dolara, a więc darowizna Uni-
motu dla polskiej służby zdrowia 
warta jest około 1,5 mln złotych.
Kupione przez firmę testy zostaną 

przekazane do Centralnej Bazy 
Rezerw Sanitarno - Przeciwe-
pidemicznych w Porębach koło 
Zduńskiej Woli. Stamtąd będą 
rozdysponowywane według zale-
ceń ministra zdrowia.

2727REKLAMA2725REKLAMA



gazetaregionalna.com 3NR 51 Piątek 27 marca 2020

MPK wprowadzi wakacyjne rozkłady jazdy

Z powodu zagrożenia epi-
demicznego oraz stale 
spadającej liczby pasa-

żerów, Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu zamierza od  
1 kwietnia wprowadzić dla 
autobusów i tramwajów MPK 
wakacyjny rozkład jazdy.

W tym samym dniu także zawie-
szone zostanie kursowanie noc-
nych linii nr 81, 82, 83 i 84.
Jak informuje MPK, na wszyst-

kich liniach tramwajowych i au-
tobusowych, od poniedziałku 
do piątku zostaną wprowadzone 
obowiązujące zwykle w trakcie 
wakacji godziny odjazdów i przy-
jazdów. Na przystankach nale-
ży sprawdzać godziny odjazdów 
oznaczone kolorem niebieskim.

W liniach podmiejskich do gminy 
Olsztyn (57, 58, 59 i 67) od ponie-
działku do soboty będą obowiązy-
wały natomiast sobotnie rozkłady 

jazdy – godziny kursów oznaczo-
ne kolorem zielonym.

- W zależności od rozwoju sytu-
acji epidemicznej w kraju, nie 
wykluczamy dalszych działań 
w zakresie zmian funkcjonowa-
nia komunikacji miejskiej rów-

nież na obszarze Częstochowy — 
informuje rzecznik prasowy MPK 
Maciej Hasik.

On-line porozmawiaj z psychologiem, 
aby nie bać się epidemii

Zwierzaki w dobie epidemii 
też potrzebują pomocy

Częstochowskie Centrum 
Diagnozy i Terapii uru-
chomiło pomoc psy-

chologiczną on-line. Do te-
rapeutów można się zwracać 
z różnymi problemami, także 
z obawami i lękami związany-
mi z epidemią koronawirusa.
Aby skorzystać z pomocy Cen-
trum, wystarczy zadzwonić pod 
numer telefonu: 505 008 694 
i umówić się z terapeutą na kon-
kretne spotkanie.
- Sytuacja jest nietypowa, więc 
potrzebne były nieszablonowe 
rozwiązania — powiedział nam 
Robert Kowalczuk psycholog 
i psychoterapeuta. — Na razie 
kontaktujemy się z naszymi sta-
łymi podopiecznymi, ale spo-
dziewamy się, że już niebawem 
zaczną się z nami kontaktować 
kolejne osoby.

Jak przewiduje psycholog, im dłu-
żej będziemy zmuszeni przebywać 
w odosobnieniu, im więcej będzie 
przybywać chorych, tym gorzej 
wiele osób zacznie znosić całą tę 
sytuację. Pojawi się lęk i poczucie 

zagrożenia. Pomóc przetrwać ten 
czas ma właśnie terapia na odle-
głość.
— Proponujemy różne opcje — 
opowiada Robert Kowalczuk. 
- Możemy porozmawiać przez 
komunikatory internetowe, 
ale także udzielimy wsparcia 
w trakcie rozmowy telefonicznej, 
gdy będzie taka potrzeba.
Pomoc i wsparcie psychologa 
w trudnym momentach życia są 
wskazane i warto po nie sięgać, 
ale w obecnej sytuacji sami także 
możemy sobie pomóc. Od nasze-
go zachowania w czasie epidemii 
w dużym stopniu zależy nasze sa-
mopoczucie i stan psychiczny.
— Najważniejsze, abyśmy teraz 
nie rezygnowali ze swoich co-
dziennych rytuałów i zwykłego 
harmonogramu dnia — radzi 
psycholog. — Starajmy się wsta-

wać o tej samej porze co zwykle, 
a jeżeli pracujemy lub uczymy się 
w domu, wyznaczmy sobie stałe 
godziny na te zajęcia.
Jak mówi Robert Kowalczuk, 
trzymanie się pewnych ram i na-

wyków pomoże nam zmniejszyć 
lęk i niepokój. Specjalista zale-
ca, aby ograniczyć sprawdzanie 
wszelkich wiadomości, a zwłasz-
cza tych dotyczących epidemii, do 
niezbędnego minimum.
— Nie wysłuchujmy ciągle komu-
nikatów związanych z koronawi-
rusem — radzi psycholog. — Nie 
zaglądajmy co chwilę do serwi-
sów informacyjnych. Jeżeli mo-
żemy, wyjdźmy, oczywiście uni-
kając ludzi, na krótki spacer. Kto 
ma dom, niech ten wolny czas 
poświęci na przykład na pracę 
w ogródku.
Jak dodaje specjalista, chodzenie 
cały dzień w piżamie i śledze-
nie wiadomości na pewno nam 
nie pomoże. Siadając do pracy 
w domu ubierzmy się tak, jakby-
śmy do tej pracy szli. Starajmy się 
w tych niecodziennych okoliczno-

ściach zachowywać, na ile się da, 
tak jak zawsze. A przede wszyst-
kim starajmy się niepotrzebnie 
nie martwić na zapas i unikajmy 
panikarzy oraz niesprawdzonych 
pogłosek.

Częstochowskie Schor-
nisko dla Bezdomnych 
Zwierząt mimo epide-

mii pracuje normalnie. Za-
trudnione tam osoby, z oczy-
wistych względów, nie mogły 
się przestawić na pracę zdalną 
z domu. Przez cały czas pod ich 
opieką znajduje się blisko 200 
czworonogów.

- Jak wszyscy, my również wpro-
wadziliśmy pewne ograniczenia 
— powiedziała mam kierowniczka 
schroniska Urszula Paliga. - Zre-
zygnowaliśmy niemal zupełnie 
z wizyt osób z zewnątrz. Co się 
da, załatwiamy droga mejlową 
lub przez telefon. Na czas epide-
mii zawiesiliśmy także pracę na-
szych wolontariuszy.

Jak zapewnia kierowniczka azylu 
dla zwierząt, wszystkie przeby-
wające przy ul. Gilowej psy i koty 
mają się dobrze. W schronisku 
nie brakuje ani karmy, ani innych 
potrzebnych zwierzakom artyku-
łów. Osiemnastoosobowa załoga 
daje sobie radę z podopiecznymi.

- Na razie jesteśmy wszyscy zdro-
wi i nikt nie wypadł z grafiku dy-
żurów — mówi Urszula Paliga. - 
Staramy się unikać sytuacji, która 
może sprzyjać zarażeniu. Jeżeli, 
co mam nadzieję nie nastąpi, nas 
również dopadnie wirus, będzie-
my się posiłkować pomocą wo-
lontariuszy. Trzymamy ich w od-
wodzie na taką ewentualność.

Schronisko pracuje tak jak za-
wsze, opiekuje się zwierzakami 
i nadal prowadzi pilne interwen-
cje. Niestety, ze zrozumiałych 
względów zmniejszyła się ostat-
nio liczba adopcji zwierząt.

- Nie mamy szans na wizyty prze-
dadopcyjne i dłuższe rozpozna-

wanie sytuacji przyszłych wła-
ścicieli zwierzaków — opowiada 
Urszula Paliga. - Taka procedura 
jest niezbędna przy wydawaniu 
psów czy kotów po przejściach. 
Dlatego obecnie nie przekazuje-
my do adopcji takich zwierząt. 
Nadal jednak, gdy mamy pew-
ność co do przyszłego właścicie-
la, a zwierzak nie wymaga jakiś 
specjalnych warunków, przeka-
zujemy naszych podopiecznych 
do adopcji. Posiłkujemy się przy 
tym internetem — dodaje.

Jak nam powiedziała kierow-
niczka schroniska miejskiego, 
o zwierzaki w azylu częstocho-
wianie nie muszą się obawiać. 
Powinni teraz zadbać o te czwo-
ronogi, które są poza azylem. Nie 
chodzi tylko o bezdomne zwierzę-
ta, ale także te, które mają swo-
ich właścicieli.

- Zachęcam do pomocy przy 
wyprowadzaniu psów — mówi 
Urszula Paliga. - Wiele starszych 
lub schorowanych osób nie po-
winno obecnie wychodzić z do-

mów , a muszą to robić, bo mają 
psy — mówi kierowniczka czę-
stochowskiego azylu. - Pomóżmy 
sąsiadom, znajomym i wypro-
wadzajmy ich pieski na spacery, 
czy kupujmy ich kotom karmę, 
To bardzo ważne.

Na Facebooku ruszyła ogólnopol-
ska akcja niesienia pomocy wła-
ścicielom czworonogów. Działa 
tam ogólnopolska grupa o nazwie 
„Pies w koronie”, do której należy 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Z każ-
dym dniem powstają jej lokal-
ne wersje. Zamieszczane są tam 
ogłoszenia właścicieli psów po-
trzebujących pomocy oraz oferty 
wolontariuszy.

Aktualności
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Strażnicy miejscy 
odzyskali klucze 

Trwa rewolucja tramwajowa 
na północy miasta

Nie od dziś wiadomo, że 
są tacy ludzie, którzy 
dla zysku nie cofną się 

przed niczym. Do nich z pew-
nością należy para młodych 
częstochowian, która została 
zatrzymana przez Straż Miej-
ską. 23-letni mężczyzna i jego 
16-letnia wspólniczka usiło-
wali ukraść klucze od kłódek, 
które częstochowianie wie-
szają na wielki sercu stoją-
cym na Placu Biegańskiego. 
Zysk ze sprzedaży tego złomu 
ma być przekazany dla Kli-
niki “Budzik” zajmującej się 
opieką nad dziećmi będącymi 
w śpiączce.

Do próby kradzieży doszło 
w ubiegłym tygodniu, nocą 
z wtorku na środę. Około godziny 

drugiej w nocy pracownik Straży 
Miejskiej zajmujący się obsługa 
miejskiego monitoringu zauwa-
żył na Placu Biegańskiego, przed 
sercem dziwnie zachowująca się 
parę. Zachowanie młodych ludzi 
sugerowało, że chcą oni otworzyć 
skrzynkę z kluczami. Wysłany 
na miejsce patrol potwierdził, że 
skrzynia stojąca przy sercu zosta-
ła opróżniona. Złodzieje chwilę 
później zostali zatrzymani przez 

strażników miejskich, a klucze 
odzyskano.

- To jest obrzydliwe — komentuje 
zdarzenie Jan Łaczmański, autor 
serca i skrzynki na klucze, a także 
pomysłodawca ogólnopolskiej ak-
cji na rzecz “Budzika”. – To tak, 
jakby ktoś okradł śpiące dziec-
ko i zabrał mu cukierka. Do tej 
skrzynki kilka osób zamiast klu-
czy wrzuciło drobne sumy, jakieś 
dziesięć, dwadzieścia złotych, kil-
ka forintów. Myślę, że o te grosze 
tym młodym chodziło. 

Jan Łaczmański naprawił 
i wzmocnił skrzynkę na klucze, 
wstawiając do niej kraty. Dwa dni 
temu ponownie zamontował ją 
przy sercu przed Ratuszem. Jak 
mówi, nie zamierza się poddawać 

i zbiórka kluczy dla „Budzika” bę-
dzie na placu prowadzona nadal.

- Jestem bardzo wdzięczny straż-
nikom miejskim, że tak szybko 
zareagowali — powiedział nam 
Jan Łaczmański. — Swoje po-
dziękowania dla Straży Miej-
skiej przekazała także pani Ewa 
Błaszczyk, założycielka Fundacji 
Akogo, która prowadzi klinikę 
„Budzik”.

Mimo problemów zwią-
zanych z zagrożeniem 
epidemią, w mieście 

prowadzone są ważne dla 
mieszkańców inwestycje. Po-
stępują m.in. prace przy prze-
budowie starej linii tramwa-
jowej pomiędzy Rakowem 
a Północą.
- Realizacja zadania w ramach 
programu „Lepsza Komunika-
cja w Częstochowie” jest jednym 
z elementów największego w hi-
storii kontraktu związanego 
z przebudową infrastruktury 
tramwajowej i modernizacją 
taboru, na którego realizację 
miasto pozyskało 144 mln dofi-
nansowania z Unii Europejskiej 

— informuje rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Dróg i Trans-
portu Maciej Hasik. - Łącznie 
przebudowa i zakup nowych 
tramwajów to koszt 204 mln zł, 
z czego trwająca przebudowa po-

chłonie aż 144 mln złotych.
Obecnie najintensywniejsze ro-
boty prowadzone są w dzielnicy 
Północ. Tam oprócz prac rozbiór-
kowych na torowisku, konstruk-
cyjnych i związanych z trakcją, 

przekładana była także sieć świa-
tłowodowa.

Jak informuje MZDiT, w tym 
rejonie miasta przebudowana 
została ponadto cała pozostała 
infrastruktura teletechniczna. 
Wszelkie roboty budowlane zwią-
zane z tym odcinkiem mają zostać 
zakończone w sierpniu.
- Jeszcze przed ogłoszeniem stanu 
epidemicznego otrzymaliśmy za-
pewnienie od wykonawcy robót 
na kolejnym odcinku: Tysiącle-
cie - Śródmieście, że roboty ruszą 
na początku kwietnia - informuje 
rzecznik prasowy MZDiT. - Sytu-
acja jest jednak zmienna i na ra-
zie nie możemy podać dokładnej 
daty początku prac na kolejnych 
odcinkach i związanych z nimi 
utrudnień. Według planów nowa 
linia tramwajowa na starym śla-
dzie ma zostać oddana do użytku 
z końcem roku - dodaje.

Jasna Góra została praktycznie 
zamknięta dla wiernych
Od środy w związku 

z wprowadzeniem ko-
lejnych ograniczeń do-

tyczących przemieszczania się 
i zgromadzeń, sanktuarium 
jasnogórskie zostało częścio-
wo zamknięte. Jak poinformo-
wano na stronie internetowej 
Biura Prasowego Jasnej Góry, 
do klasztoru można obecnie 
wchodzić wyłącznie tzw. Bra-
mą Papieską znajdującą się od 
strony Domu Pielgrzyma. Na 
teren sanktuarium wchodzić 
mogą oczywiście tylko poje-
dyncze osoby. 
„W atmosferze ogólnospołecz-
nego lęku i strachu, nasycanego 
przekazem mediów o „epidemii 
koronowirusa”, takiej sytuacji 
ograniczeń wstępu Jasna Góra nie 
przeżywała ani za stanu wojenne-
go, ani za okupacji hitlerowskiej, 

ani nawet za czasów carskich. Sy-
tuacja jest nadzwyczajna” - czyta-

ny na stronie internetowej klasz-
toru.
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Uratuj swoją fryzjerkę i sprzedawczynię 
z osiedlowego sklepiku

Pracownicy pomocy społecznej 
robią zakupy potrzebujących

Przedświąteczny 
jarmark online

W Kłobucku wyremontują ulicę

Władze samorządowe 
Radomska zachęcają 
mieszkańców mia-

sta do okazania solidarności 
z lokalnymi przedsiębiorca-
mi przeżywającymi obecnie 
trudne chwile. Działające przy 
Urzędzie Miejskim w Radom-
sku Centrum Nowoczesnych 
Inwestycji przyłączyło się do 
najnowszej akcji Krajowej Izby 
Gospodarczej pod hasłem: 
„Nie dam Ci się zamknąć”. 
Założenie akcji jest takie, że 
lokalne społeczności pomogą 
małym fi rmom w przeczeka-
niu obecnej sytuacji, zamawia-
jąc w nich z wyprzedzeniem 
już teraz usługi i towary, któ-
re odbiorą po zakończeniu 
epidemii.

- To ma być taki gest solidarności 
w obliczu kryzysu, który mamy 
w związku z koronawirusem — 
powiedział nam Jarosław Woj-
dełko z radomszczańskiego samo-
rządu. - Zachęcamy do wsparcia 
lokalnych sklepików, restauracji, 
czy też punktów usługowych.
Zasada pomocy jest prosta. Klient 
zgłasza się do przedsiębiorcy 

i płaci mu zadatek na poczet to-
waru czy usługi, z których będzie 
mógł skorzystać w przyszłości, 
gdy sytuacja związana z epide-
mią już się uspokoi. Podstawą do 
wydania zadatkowanego towa-
ru lub zrealizowania usługi będą 
wystawione przez przedsiębiorcę 
faktury lub rachunki zaliczkowe. 
Miasto wystosowało apel zarów-
no do samych radomszczan, jak 
i do przedsiębiorców, aby włączyli 
się w te działania.

- Sprawa jest bardzo świeża
— opowiada Jarosław Wojdeł-
ko. - Robimy rozpoznanie, co do 
zainteresowania tematem. Aby 
pomysł wypalił, chcemy zapro-

ponować przedsiębiorcom, by 
zachęcali klientów dodatkowy-
mi rabatami. Może wtedy będzie 
więcej chętnych do takiego za-
liczkowego kupowania.
Jak podkreślają samorządowcy, 
próbują różnych metod niesienia 
pomocy lokalnemu biznesowi, 
ponieważ to właśnie te najmniej-
sze fi rmy są zagrożone upadkiem.
- Szukamy kolejnych rozwią-
zań, aby ratować lokalny biznes 
i utrzymać miejsca pracy, ponie-
waż jak dotąd nie mamy żadnych 
konkretnych działań ze strony 
rządu — mówią samorządowcy. 
- Co, to się do tej pory pojawiło 
trudno tak naprawdę nazwać 
poważną pomocą.

Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy w Żarkach 
robi zakupy seniorom 

oraz osobom, które z powodu 
obecnej sytuacji epidemicznej 
nie mogą wychodzić z domów. 
Zwrócił się również do miesz-
kańców gminy, aby zgłaszali 
przypadki starszych, samot-
nych i niepełnosprawnych 
osób, które nie mogą liczyć na 
pomoc rodzin czy znajomych.

– Pracownicy żareckiego Ośrod-
ka zrobią zakupy składające się 
z podstawowych artykułów spo-
żywczych i higienicznych oraz 
środków czystości – w ilościach 
niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania — powiedziała 
nam Katarzyna Kulińska-Pluta 
z żareckiego samorządu. – Żeby 
umożliwić pomoc jak największej 
liczbie osób, zakupy powinny 
być ograniczone do niezbędnych 
artykułów, a ich wartość nie po-
winien przekraczać 150 złotych. 
Koszt zakupów pokrywa zainte-
resowana osoba.

Zgłoszenia o osobach, które po-
trzebują pomocy pracowników 

opieki społecznej można przeka-
zywać pod numer telefonu 34 313 
00 85, e-mail: opszarki@wp.pl od 
poniedziałku do piątku od godz. 
8 do 13. Zakupy będą dostarczane 
w dni robocze – od godz. 10 w na-
stępnym dniu po zgłoszeniu.
- Wszyscy znajdujemy się obec-
nej w niecodziennej i trudnej 
sytuacji, dlatego zachęcamy 
mieszkańców gminy, aby w mia-
rę swoich możliwości pomagali 

osobom starszym, niepełno-
sprawnym i samotnym, które na 
czas zagrożenia koronawirusem 
powinny pozostać w domu — 
apeluje żarecki samorząd.

Tradycyjnie przed Wielka-
nocą Miejski Dom Kultu-
ry w Lublińcu organizo-

wał co roku targi świąteczne. 
Swoje wyroby przywozili na 
to wydarzenie rękodzielnicy 
z całego regionu. Tej wiosny, 
z oczywistych względów, orga-
nizacja jarmarku w tradycyj-
nej formie nie jest możliwa. 

MDK znalazł jednak na to sposób. 
Postanowił urozmaicić mieszkań-
com siedzenie w domach, a także 
pomóc wytwórcom i zdecydował 
o organizacji Jarmarku Wielka-
nocnego online.

Na Facebooku Miejskiego Ośrod-
ka Kultury od czwartku można 
oglądać ofertę rękodzielników, 
którzy zamierzali wystawić swoje 
towary na żywo w siedzibie MD-
K-u.
Dzięki temu wydarzeniu online, 
jak zapowiadają pracowniku lu-
blinieckiej kultury, można wejść 
w kontakt z artystami, zamówić 
ich towary, a także dopytać o ofer-
tę. Wszystko w bezpiecznych wa-
runkach.

Jarmark online będzie działał do 
9 kwietnia.

W mieście rusza re-
mont ulicy Ogrójco-
wej, na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Kolejową 
do skrzyżowania z ul. T. Ko-
ściuszki. 

Jak informuje kłobucki samo-
rząd, zakres przewidzianych tam 
prac jest następujący:
• wymiana nawierzchni wraz 

z podbudową oraz jedno-
stronnym okrawężnikowa-
niem;

• wykonanie remontu dwóch 
skrzyżowań: z ul. Kolejową 
oraz ul. T. Kościuszki;

• regulacja pionowa studni ka-
nalizacyjnych i zaworów wo-
dociągowych;

• plantowanie poboczy ziem-
nych;

• wykonanie oznakowania po-

ziomego m. in. 3 przejścia dla 
pieszych;

Zadanie będzie realizowane 
z dofi nansowaniem ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Wartość inwestycji, to 
391.280,59 zł, w tym dofi nanso-
wanie 195.640,29 zł.

(Źródło: UM Kłobuck)

Region
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Jak wygląda sytuacja w Pol-
sce widzimy sami, korona-
wirus ogarnia powoli nasz 

kraj. Czy Polska walczy sku-
tecznie z koronawirusem? Jak 
wyglądają nasze wysiłki i sy-
tuacja w Polsce na tle innych 
krajów postaramy się przybli-
żyć pokazując komentarze Po-
laków żyjących poza granica-
mi ojczyzny.

Izabela, ANGLIA, Londyn
Pierwszy raz od 16 lat widze Lon-
dyn taki pusty cichy , godzina 18 
to teraz jak 4 rano. Metro czescio-
wo pozamykane. Moze i dobrze, 
bo niemilosierny tłok panuje zwy-
kle na tygodniu.
Jeżdżąc do pracy, widać tylko lu-
dzi pod sklepami czekających na 
otwarcie, żeby coś kupić. Po po-
łudniu totalne pustki na półkach. 
W ciągu tego tygodnia zniknęło 
ponad 70% samochodów z ulic. 
Jadąc o 7 rano do pracy, trasę, 
którą zwykle pokonuje się w 50-
60 minut, teraz można przejechać 

w około 20 minut. W ciągu Lon-
dyn zupełnie stanął.
Od piątku jesteśmy bombardo-
wani nowymi pomysłami premie-

ra Borysa. Z godziny na godzinę 
wprowadzane są nowe obostrze-
nia. Jak na przykład zamknięcie 

sklepów budowlanych ogłoszone 
o godzinie 22, a w życie wchodzi 
o 23:59 .
Ludzie reagują na to różnie. Jedni 

panikują, inni zostają spokojnie 
w domach . Jeżeli chodzi o Po-
laków mieszkających tutaj na co 
dzień, duża liczba wyjechała do 
Polski. Mówili, że skoro idą świę-
ta, to posiedzą w domach w kraju.

Mariusz Mach, USA, Los An-
geles

“W USA daje się zaobserwo-
wać potężne podejście do spra-
wy, W Kalifornii gdzie obecnie 
przebywam, zamknięte zostały 
wszystkie lokale użyteczności pu-
blicznej (restauracje, bary, pla-
cówki pocztowe, urzędy miejskie). 
Szpitale zostały zaopatrzone w ty-
siące respiratorów w przeciągu 
zaledwie kilku dni. W regionach 
objętych kwarantanną, każdy 
pełnoletni domownik otrzyma 
odszkodowanie od rządu w wyso-
kości 1 tysiąca dolarów na osobę 
na miesiąc, jako rekompensatę za 
to że są zmuszeni do pozostania 
w domu. Rząd przekazał 2 biliony 
dolarów na opracowanie szcze-
pionki. W opracowaniu jest plan 
całkowitego zamknięcia granic 
Kalifornii na okres kwarantanny. 
Stan zobowiązał się również do 
dostarczenia do każdego domu 
kompletu masek i żeli antybak-
teryjnych. Logistyka wystrzeliła 
pełną parą, zniesione zostały rów-
nież limity godzin dla kierowców 
pracujących w transporcie. Do 
każdego domostwa trafiły ulotki 
informacyjne na temat wirusa. 
Z ręką na sercu mogę stwierdzić, 
ze Ameryka jest przygotowana na 
najgorsze.

Małgorzata, NORWEGIA, Oslo
Sytuacja w Oslo następująca. 
Od dwóch tygodni pozamykane 
da szkoły, przedszkola i uczel-
nie wyższe. 3/4 restauracji i firm 
cateringowych, jest zamknięta. 
Opera, kina również. W sklepach 

opustoszało na dwa, trzy dni, po 
ogłoszeniu zamknięcia szkół. Dzi-
siaj towar na półkach jest uzu-
pełniany, nikt już się nie zabija 
o papier toaletowy czy mydło. 
Na ulicach w centrum wzmożo-
na patrol policji, po godzinie 18 
młodzież legitymowana, rodzi-
ce zostają powiadomieni, jeśli 
dzieci wychodzą na zewnątrz. 
Na oddalonych dzielnicach jest 
już większa “swoboda”. Rodzice 
z dziećmi na placu zabaw, space-
ry po centrach handlowych. Jeśli 
już jednak ktoś jest na przymu-
sowej kwarantanne, musi wywie-
sić kartkę, którą dostali wszyscy 
mieszkańcy, z napisem “Tutaj jest 
sąsiad, który jest na kwarantan-
nie”. Największy chaos jest na lot-
niskach i przejściach granicznych. 
Polacy usilnie starają się wró-
cić na święta do kraju. Płacą po 
1000 zł za lot. Państwo norweskie 
pozwoliło wszystkim cudzoziem-
com opuścić kraj, niezależnie czy 
jesteś na kwarantannie, czy nie. 
Jedynie muszą pozostać w kra-
ju ci, u których stwierdzono Co-
vid-19. Niestety ludzie komplet-
nie nie rozumieją, że to może być 
ich podróż w jedną stronę. Nie 
wiadomo kiedy otworzą granice. 
Powrót jedynie z podjęciem 14 dni 
kwarantanny (za które Państwo 
nie ma obowiązku zapłaty, gdyż 
lot odbył się z własnej woli ) i sta-
łym zameldowaniem. Wiele tysię-
cy ludzi jest na tzw. permitering. 
Jest to czasowe zwolnienie z pra-
cy z gwarancją powrotu na sta-
nowisko pracy. W ciągu jednego 
dnia do Urzędu pracy Nav zostało 
wysłanych aż 25 tys. wniosków. 
Każdy, kto jest na permiteringu, 
otrzyma 100 % dwudziestodnio-
wego wynagrodzenia, z czego za 2 
dni płaci pracodawca. Ze względu 
na ilość wniosków, Nav może wy-
płacić pensję dopiero z dwumie-
sięcznym opóźnieniem. Pojawiła 

się informacja, że może zabraknie 
środków. Spotkało się to z obu-
rzeniem Norwegów. Zaczynają się 
hejty pod nazwiskiem pani pre-
mier Erny Solberg. Ludzie piszą 
o rozdawaniu pieniędzy za grani-
cę, a teraz może ich braknąć dla
rodaków. Stan ,, wyjątkowy,, ma 
się na razie utrzymać do Wielka-
nocy.

Jan Brożyński, HISZPANIA, 
Sant Cugat del Vallès
Codziennie wieczorem o godzinie 
20 mieszkańcy Sant Cugat oraz 
większości miast w Hiszpanii wy-
chodzą na balkony, żeby oklaska-
mi podziękować ludziom, którzy 
walczą z epidemią koronawirusa. 
Przez dwie minuty gromkie brawa 
pozwalają zapomnieć o przejmu-
jącej ciszy, która panuje teraz nad 
miastem nie tylko w środku nocy. 
Podejrzewam, że dla wielu ludzi 
wychodzenie na balkony, poza 
gestem solidarności, jest również 
namiastką życia, do którego są 
przyzwyczajeni – gwaru ulic peł-
nych ludzi, spotkań w ulubionym 
barze i niedzielnego aperitifu 
przed obiadem. Każdego wieczo-
ru, kiedy wychodzę na balkon bić 
brawo, czuję się trochę jak wię-
zień, który w ten sposób kontak-
tuje się ze współosadzonymi.
Obecnie sytuacja w Hiszpanii 
niewiele różni się od tego, z czym 
mamy do czynienia w Polsce. 
Wszystko co nie jest niezbędne, 
jest zamknięte. Na spacer moż-
na wychodzić tylko z psem, co 
poskutkowało pojawieniem się 
ogłoszeń o wynajmie psów na 
godziny. Należy to postrzegać 
jednak jedynie jako anegdotę, po-
nieważ znakomita większość ludzi 
stosuje się do nakazu pozostania 
w domu. W zasadzie to nie wiem, 
jak wyglądają ulice w Sant Cugat, 
ponieważ przez ostatnie 10 dni 
wyszedłem do sklepu tylko raz. 
Wszystkiego było pod dostatkiem.
Podobnie jak wiele osób pracuję 
teraz z domu, ale w moim przy-
padku dostosowanie się do no-
wych warunków było bardzo ła-
twe. Zamiast lekcji w szkole, moi 
uczniowie spotykają się teraz ze 
mną online podczas wideokonfe-
rencji, a prace domowe wysyłają 
mi przez Moodle, którego uży-
wam tutaj od ponad 2 lat. Nie 
wszystko jest jednak takie różo-
we. Dwoje uczniów zrezygnowa-
ło z korepetycji, ponieważ ich 
rodzice prowadzą jednoosobowe 
działalności gospodarcze i z dnia 
na dzień przestali zarabiać. W po-
dobnej sytuacji znalazły się tysią-
ce osób, wśród nich wielu moich 
znajomych.
Ja póki co, skupiam się przede 
wszystkim na moich uczniach 
i nie ruszam się z domu. A po-
nieważ jest ponuro i ciągle pada, 
w domu jest nawet przyjemniej.

Polacy mieszkający za granicą komentują epidemię:
„Nasze życie bardzo się zmieniło”

Na świecie
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Patryk, HOLANDIA, Tilburg
Zamknięte szkoły, urzędy, lokale. 
Obowiązuje zakaz zgromadzeń 
publicznych powyżej 100 osób. 
Restauracje działają tylko z do-
stawą jedzenia do domów. Po-
maga specjalna platforma inter-
netowa, coś w rodzaju polskiego 
pyszne.pl.
Sklepy funkcjonują normalnie, 
aczkolwiek wszędzie obowiązu-
ją nowe zasady — zachowanie 
bezpiecznej odległości pomiędzy 
klientami, dezynfekcja rąk przed 
wejściem do środka.
Ludzie żyją za dnia normalnie na 
tyle, o ile można funkcjonować 
w tym okolicznościach. Wieczo-
rem życie zamiera, wszyscy siedzą 
w domach. Tutaj jest sporo Pola-
ków. Oczywiście wymieniamy się 
wiadomościami z kraju. Wielu 
z nas odwołuje przyjazdy na świę-
ta do domów.

Karolina, NIEMCY, Mona-
chium
Bawaria wprowadziła rygory-
styczne ograniczenia. Od dzisiaj 
wyjść z domu można tylko z waż-
nych powodów, udać się do pracy, 
zrobić niezbędne zakupy, udać 
się do lekarza lub apteki. Rekre-
acja czy też po prostu spacer na 
wolnym powietrzu są dozwolone, 
jedynie gdy odbywają się w poje-
dynkę lub z domownikiem. Ko-
lejne firmy wstrzymują pracę. 
Zaopatrzenie w artykuły spożyw-
cze jest dobre, brakuje niektórych 
produktów higieny osobistej. Sta-
ramy się nie opuszczać domów, 
mimo że jeszcze kilka dni temu 
nie było wyczuwalne jakiekolwiek 
zagrożenie. Obecnie czuje się 
strach przed koronawirusem. Lu-
dzie tak pod wpływem wysokich 
kar, jak i obawy przed zarażeniem 
starają się pozostawać w domach.

USA, okolice Seattle
Moja znajoma od 2 tygodni pra-
cuje z domu, choć musi co drugi 
tydzień udać się do pracy na dwu-
dniowy dyżur. Pracuje w branży 
IT, więc na szczęście taki tryb pra-
cuj jest możliwy.
Jeździła do pracy 2 różnymi auto-
busami, ale teraz na dyżury jeździ 
autem. Na drogach pustki. Słysza-
ła ostatnio, że dyżury w jej pracy 
też mają zawiesić i przejdą wy-
łącznie na pracę zdalną. Jej mąż, 
grafik komputerowy, też pracuje 
z domu, ale za chwilę skończą się 
im zlecenia i nie wiadomo, co bę-
dzie dalej.
W weekend pojechali na zaku-
pach w supermarketu i było tam 
bardzo dużo ludzi. Na zaopatrze-
nie nie narzekają, jedzenia w tym 
kraju jest w bród. Widzieli nie-
które półki nieco przerzedzone, 
ale przy tak dużym wyborze, to 
prawie nic. Problemy są jedynie 
z dostępem do niektórych leków.
Coraz więcej słychać o rosną-
cym bezrobociu i ułatwieniach 
w otrzymywaniu zasiłków. Poja-
wiły się też informacje dla firm 
o możliwych ulgach w płaceniu za 
niektóre opłaty i rachunki.
Całe życie po trochu tam wyha-

mowuje, zamykają się po kolei 
sklepy i inne usługi.

SŁOWACJA, okolice Martina
Tam wszyscy, którzy chcą wyjść 
z domu, muszą nosić masecz-
ki (jak w Czechach), a ci, którzy 
mają kwarantannę, muszą mieć 
specjalnie oznakowany dom. Pań-
stwo podjęło już pierwsze kroki, 
aby pomóc przedsiębiorcom, de-
batują też o kolejnych krokach 
pomocowych. Wszędzie mało 
ludzi na ulicach i w sklepach. Za-
opatrzenie w żywność i artykuły 
pierwszej potrzeby jest dobre, nie 
widać znaczących braków.

FRANCJA, Rouen
We Francji ludzie szanują kwa-
rantannę. Mogą wychodzić 
z domu na zakupy tylko spożyw-
cze, mogą iść do apteki i do leka-
rza, ale muszą mieć dobry powód 
i zgodę na podróżowanie.
Pracują w domu, a jeśli chodzą 
do pracy, to muszą mieć zaświad-
czenie od pracodawcy, że praca 
z domu nie jest możliwa. Rodzi-
com dzieci do lat 16 państwo za-
pewnia odgórnie L-4.
Firmy, które mają teraz kłopo-
ty z prowadzeniem działalności, 
mają obiecaną pomoc rządową, 
np. nie muszą płacić za wynajem 
biur czy większości opłat. Część 
pracowników jest na tzw. częścio-
wym bezrobociu. Zaopatrzenie 
w sklepach jest dobre, poprawiło 
się jak osłabła początkowa pani-
ka.

Iza, SZKOCJA, Edynburg
W Szkocji na razie nie ma wielkiej 
paniki, bo przypadków korona-
wirusa nie mamy wiele. Ludzie 
są jednak wściekli na brytyjski 
rząd, mają do niego pretensję 
za zbyt późno podejmowane de-
cyzje w sprawie koronawirusa. 
Ocena tego rządu nie tylko zresz-
tą w kwestii epidemii nie jest 
w Szkocji najlepsza.
My, w Szkocji, na szczęście mamy 
sporą autonomię i nasze władze 
już wcześniej podejmowały pew-
ne działania. U nas wcześniej niż 
w pozostałych rejonach Wiel-
kiej Brytanii zdecydowano o za-
mknięciu szkół. Teraz żartujemy, 
że Johnson posłuchał szkockie-
go rządu i zrobił to samo. Dzieci 
zostają w domach na 12 tygodni, 
wliczając w to coroczną wiosenną 
przerwę w lekcjach między 7 a 22 
kwietnia. Nauka odbywa się przez 
internet. 
Ludzie jak usłyszeli, że mają le-
piej siedzieć w domach, że szkoły 
są zamykane, to ruszyli pod ko-
niec tamtego tygodnia do skle-
pów. W ubiegły czwartek i piątek 
w wielu sklepach, nawet tych 
większych, półki wyglądały jak 
u nas w Polsce w czasach najwięk-
szego kryzysu. Najszybciej znika-
ło mydło. Ludzie wykupowali je 
jak szaleni, brali po 20 i więcej 
kostek. Teraz sytuacja się uspo-
koiła.
Nakazy mamy podobne do tych 
w Polsce. Kto może, ma pracować 
zdalnie. Rząd zdecydował, że oso-
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by starsze lub z jakimiś schorze-
niami, zwłaszcza przewlekłymi, 
mają nie przychodzić do pracy, 
zwłaszcza gdy z racji wykonywa-
nego zawodu mają bezpośredni 
kontakt z ludźmi.
Szkocki system zdrowia jest do-
bry, lepszy niż w Anglii, mamy 
tutaj na przykład darmowe leki. 
Mamy więc nadzieję, że jakoś so-
bie z tym poradzimy. Ludzie jed-
nak mają obawy, że to lekceważe-
nie sytuacji przez rząd brytyjski 
może się okazać groźne w skut-
kach. Część wprost obawia się po-
wtórki z Włoch.

Elżbieta, WŁOCHY
Tutaj wszyscy jesteśmy w do-
mach. Ci, co wychodzą bez spe-
cjalnego pozwolenia, upoważ-
nienia ryzykują karę grzywny. 
W sklepach jak na razie jakaś 
żywność jest, nie w takich ilo-
ściach jak dawniej, ale jest. Do 
sklepu mogą wejść tylko 3 oso-
by, przed sklepem jest ochrona. 
Ostatnio nie chcieli mnie wpuścić 
na teren sklepu, bo zapomniałam 
rękawiczek jednorazowych. Do-
szło do tego ze zrobiłam awanturę 
i aż się rozpłakałam, bo psychicz-
nie ciężko to wszystko ogarnąć. Są 
dezynfekowane ulice, ławki, parki 
wszystko, co się da. Do lekarza nie 
można już iść. Wszystko odbywa 
się telefonicznie, a recepty są do-
starczane przez specjalnie wyzna-
czoną osobę do domu, bądź jeśli 

jest to osoba starsza bezpośrednio 
do apteki, a potem ktoś idzie z le-
kami do domu pacjenta. W szpi-
talach brakuje wszystkiego: łóżek, 
stetoskopów, maszyn podtrzy-
mujących życie, kombinezonów 
ochronnych, okularów itd. Nie 
ma już oddziałów typu kardiolo-
gia, onkologia, pediatria. Są tylko 
oddziały zakaźne. Osoby, które 
mają psy, po przyjściu z psem 
na spaceru dwuminutowego zo-
stawiają ubrania przed domem. 
Natychmiast ubrania są zamacza-
ne w gorącej wodzie. Psy są myte 
przed wejściem do domu. Wszyst-
ko zamknięte!!! Jeśli umrzesz, nie 

ma pogrzebu, tzn jest, ale tylko 
w obecności grabarza…
Ostatnie pożegnanie jest zabro-
nione. Ludzie umierają w do-
mach, bo w szpitalach już nie ma 
miejsca w szpitalach. Tam zaczy-
na dochodzić do selekcji, komu 
można pomóc, a komu nie… Czyli 
jeśli masz do 40 lat i masz szczę-
ście, to medycy ci pomogą. Po 
czterdziestce masz zostać w domu 
i czekać…albo cudem wyzdrowie-
jesz, albo nie. Są wstrzymane ra-
chunki za prąd, wodę gaz. Dzieci 
mają system nauczania online.

Tomasz – HOLANDIA, Haga
Zamknięto wszystkie bary i re-
stauracje, zwolennicy płatnej 
miłości niestety muszą obejść 
się smakiem, ponieważ czerwo-
ne ulice są zamknięte. Zapowie-

dziano zamkniecie coffe shopów 
więc ustawiały się kilometrowe 
kolejki amatorów palonego zioła. 
Według znawców tematu, ceny 
na wolnym rynku poszły dwu-
krotnie w górę do ok 20 euro za 
gram. Potem na krótko były limi-
ty po 3 gramy na osobę, a teraz 
funkcjonują normalnie. Handel 
ma się dobrze. dostawcy nadążają 
z dostawami, nie ma więc paniki. 
Generalnie niczego nie brakuje. 
większych kolejek też nie ma. Ci, 
którzy mieli zrobić zapasy chyba 
już to zrobili. Nieznacznie zdro-
żało pieczywo. np bułki z 1 do 
1,25 za 5 szt . Papier toaletowy 
ma wzięcie, więc wprowadzono 
limity 16 rolek jednorazowo na 
klienta. Niektóre sklepy siecio-
we wprowadziły zakaz płatności 
gotówką, tylko kartą. Kasjerki 
pracują w lateksowych rękawicz-
kach. Znacznie mniej ludzi widać 
na ulicach. Praktycznie w godzi-

nach szczytu można już uniknąć 
korków. Maseczek prawie nikt nie 
używa. Sporadycznie spotyka się 
takie osoby, zazwyczaj pochodze-
nia azjatyckiego. Byłem ostatnio 
w szpitalu. jedyne co można za-
uważyć, to że wiszą informacje, 

aby zgłaszać w recepcji, jeśli ktoś 
przebywał ostatnio za granicą, ma 
spłycony oddech, gorączkę lub 
kaszel. Reszta procedur nie ule-
gła zmianie. Dziwnym dla mnie 
było, że zlikwidowali wszystkie 
dezynfekatory przed gabinetami 
lekarskimi. Wszystkie planowa-
ne zabiegi niezagrażające życiu są 
odwołane. Administracja publicz-
na: urzędy skarbowe, miasta, den-
tyści odwołują zaplanowane spo-
tkania. Wszyscy, którzy mają stałe 
kontrakty wolą zostać w domu. 
Pracodawca i tak im zapłaci 80% 
tzw postojowe. W gorszej sytuacji 
są ci, którzy pracują przez agencje 
pracy (głównie pracownicy szklar-
ni, hurtowni i dużych zakładów) 
lub jako jednoosobowe firmy. 
Tych pierwszych pracodawcy od-
syłają do urzędu pracy po zasiłek, 
a tu procedura trwa 6-8 tygodni. 
A firmy muszą radzić sobie same. 
Dotyczy to głównie emigrantów 

z Ruropy wschodniej. Szkoły za-
mknięte. Koronawirus uderzył 
i w szkoły. Rodzice muszą prze-
jąc obowiązki nauczycieli. dzie-
ci/rodzice dostają wytyczne, jaki 
materiał mają przerobić w danym 
dniu. Kontakt z nauczycielem ma-

ilowo-telefoniczny. Ja nie odczu-
wam większych uciążliwości. I tak 
większość spraw urzędowych za-
łatwia się telefonicznie lub przez 
internet za pomocą podpisu elek-
tronicznego. Do pracy chodzę 
normalnie. jedynie staramy nie 
podawać sobie ręki i stać w bez-
piecznej odległości. Do picia i tak 
używa się kubków jednorazowych 
lub prywatnych. Tyle że baseny, 
kina i fitness kluby są zamknięte.

Adrian, NIEMCY, Hessen
U nas jest obecnie akcja pod ha-
słem „Siedż w domu”. Wprowa-
dzono zakaz chodzenia po ulicy 
w grupach większych niż 2 osoby. 
Nie mamy takiego całkowitego 
zakazu wychodzenia z domów jak 
na przykład we Włoszech, ale za-
lecają, aby wychodzić tylko w naj-
pilniejszych sprawach. Wydaje mi 
się, że przynosi rezultaty, bo na 
ulicach pustki.

Wszystkie kina, restauracje, gale-
rie i centra handlowe są pozamy-
kane. W sklepach zaopatrzenie 
gorsze niż wcześniej, są braki. 
Limitowane zakupy papieru toa-
letowego, którego wszędzie bra-
kuje. 
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Częstochowa proponuje 
wsparcie dla przedsię-
biorców, którzy płacą 

lokalne podatki i opłaty, wy-
najmują lokal od miasta lub 
dzierżawią miejską działkę. To 
ulgi możliwe w ramach obec-
nych regulacji prawnych dla 
firm, mających problemy z po-
wodu zagrożenia koronawiru-
sem.

Wielu przedsiębiorców i wie-
le firm przeżywa bardzo trudny 
okres, związany z wprowadzo-
nymi przez władze państwowe 
ograniczeniami dla działalności 
gospodarczej, spowodowanymi 
najpierw stanem zagrożenia epi-
demicznego, a następnie – epide-
mii.
W związku z problemami wy-
stępującymi w czasie zagrożenia 

koronawirusem władze miasta 
informują, że w zakresie opłat 
czynszowych za lokale użytko-
we wynajmowane od miasta, na 
wniosek przedsiębiorcy możliwe 
będą odroczenia i ulgi, stosowane 
w zależności od indywidualnej sy-
tuacji wnioskodawcy oraz możli-

wości prawnych. Analogiczna sy-
tuacja dotyczy dzierżaw gruntów 
miejskich przez przedsiębiorców.

Jeżeli chodzi o podatki i opłaty 
lokalne (w tym: podatek od nie-
ruchomości, podatek od środków 
transportowych, opłatę za go-

spodarowanie odpadami komu-
nalnymi) obecnie obowiązujące 
przepisy prawa pozwalają na:
• odroczenie terminu płatności 

podatku lub rozłożenie zapła-
ty podatku na raty,

• odroczenie lub rozłożenie na 
raty zapłaty zaległości podat-
kowej,

• umorzenie w całości lub czę-
ści odsetek za zwłokę lub 
opłaty prolongacyjnej,

• w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach możliwe jest 
ubieganie się o umorzenie 
zaległości podatkowych; taka 
decyzja może być podjęta po 
analizie sytuacji ekonomicz-
nej przedsiębiorcy w okresie 
stanu epidemii.

Wsparcie w powyższym zakresie 
będzie przyznawane na wniosek 

przedsiębiorcy, w oparciu o in-
dywidualną ocenę i realizowane 
zgodnie z prawnymi ramami po-
mocy publicznej dla przedsiębior-
ców.

Prezydent Częstochowy zwró-
cił się do władz państwowych 
o ustawowe wyłączenie naliczania 
odsetek od nieterminowych płat-
ności podatków i opłat lokalnych 
za okres stanu zagrożenia epide-
micznego oraz stanu epidemii. 
Podobny zapis powinien dotyczyć 
odstąpienia od ustalania i po-
bierania opłaty prolongacyjnej 
w tym okresie. Stosowne zapisy 
w Ordynacji podatkowej dawały-
by jednoznaczną podstawę praw-
ną do stosowania takich rozwią-
zań przez samorządy.

(Źródło: UM Czestochowa)

„Koronawirus wpływa 
nie tylko na nasze 

 Zdajemy sobie sprawę, że może 
też wpływać na inwestycje unij-
ne. W tej chwili ponad 23 tysiące 
obywateli, firm i instytucji prowa-
dzi 60 tysięcy takich inwestycji. 
Mamy 161 trwających naborów 
wniosków, których efektem będą 
kolejne setki projektów. Nasz pa-
kiet rekomendacji to taka tarcza 
antykoronawirusowa dla benefi-
cjentów i odpowiedź na postulaty 
środowisk przedsiębiorców” – 
poinformowała Minister Fundu-
szy i Polityki Regionalnej Małgo-
rzata Jarosińska-Jedynak.

Rekomendacje zostały skiero-
wane do instytucji państwowych 
odpowiedzialnych za inwesto-
wanie funduszy unijnych. To na 

przykład urzędy marszałkowskie, 
Wojewódzkie Urzędy Pracy czy 
Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości. Traktując każdy 
przypadek indywidualnie, będą 
one mogły w uzasadnionych przy-
padkach:
• wydłużyć terminy zakończe-

nia naborów wniosków, które 
właśnie trwają,

• wydłużyć terminy rozliczania 
i zamykania inwestycji unij-
nych,

• rozliczać, na przykład przed-
siębiorcom, wydatki między 
innymi na spotkania, szkole-
nia czy wyjazdy, które się nie 
odbyły z powodu koronowi-
rusa,

• zmienić plan kontroli wy-
datków z funduszy unijnych 
i część z nich przesunąć na 
później, tak żeby uwzględnić 

trudniejszą sytuację w fir-
mach i u siebie (np. dużą 
liczbę pracowników na pracy 
zdalnej),

• pozwolić ekspertom oce-
niającym wnioski pracować 
zdalnie.

„Pracujemy też z Komisją Euro-
pejską nad rozwiązaniami, które 
w obecnej sytuacji pozwolą na 
bardziej elastyczne podejście do 
projektów realizowanych z dofi-
nansowaniem UE” – dodała Mi-
nister Funduszy i Polityki Regio-
nalnej.

Więcej informacji i pakiet rego-
mendacji dostępne są na stronie 
MFiPR.

(Źródło: WUP Katowice)

Czym jest poradnictwo 
zawodowe i jakie są jego 
formy?

Poradnictwo zawodowe jest usłu-
gą rynku pracy, realizowaną przez 
powiatowe urzędy pracy i centra 
informacji i planowania kariery 
zawodowej działające w woje-
wódzkich urzędach pracy. Po-
radnictwo zawodowe polega na 
udzielaniu pomocy przez pracow-
nika urzędu pracy w rozwiązywa-
niu problemów zawodowych osób 
zgłaszających się po taką pomoc 
do urzędu.

Pomoc może być świadczona 
w formie indywidualnego kon-
taktu pracownika urzędu z osobą 
potrzebującą pomocy lub za po-
średnictwem łącza telefonicznego 
albo internetowego.
W ramach usługi poradnictwa 
zawodowego pracownicy urzędu 

prowadzą również grupowe spo-
tkania w formie warsztatów z oso-
bami potrzebującymi pomocy.

Kto może skorzystać z porad-
nictwa zawodowego?
Usługa poradnictwa zawodowego 
jest dostępna zarówno dla osób 
zarejestrowanych w powiatowym 
urzędzie pracy, jak i w węższym 
zakresie dla osób niezarejestro-
wanych oraz pracodawców i ich 
pracowników.
Jakich korzyści dostarcza usługa?
W ramach poradnictwa zawo-
dowego możesz uzyskać pomoc 
m.in. w zakresie:
• wyboru lub zmiany zawodu,
• zaplanowania kariery zawo-

dowej,
• uzupełnienia kwalifikacji za-

wodowych,
• określenia swoich kompeten-

cji i zainteresowań,

• zaplanowania rozwoju zawo-
dowego.

Pamiętaj! Poradnictwo zawodowe 
w powiatowych urzędach pracy 
oraz w centrach informacji i pla-
nowania kariery zawodowej jest 
realizowane dla wszystkich zain-
teresowanych bezpłatnie zgodnie 
z następującymi zasadami:
• dostępności
• dobrowolności;
• równości bez względu na 

płeć, wiek, niepełnospraw-
ność, rasę, pochodzenie et-
niczne, narodowość, orien-
tację seksualną, przekonania 
polityczne i wyznanie religij-
ne lub przynależność związ-
kową;

• swobody wyboru zawodu 
i miejsca zatrudnienia;

• poufności i ochrony danych.
(Źródło:Departament Rynku Pra-
cy MRPiPS)

Propozycje samorządu częstochowskiego dla przedsiębiorców

Pakiet antykryzysowy dla korzystających z funduszy

Poradnictwo zawodowe

Praca
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Czy warto zostać inżynierem?
Najbliższe dziesięciolecia 

należą do inżynierów. 
Dobry inżynier jest na 

wagę złota. Perspektywy roz-
woju tej branży są bardzo do-
bre, dlatego warto planować 
wiązanie swojej przyszłości 
z zawodem inżyniera. Trzeba 
jednak pamiętać, że ten za-
wód nie jest dla każdego. Nie 
wystarczą same dobre chęci 
- skończenie uczelni technicz-
nej jest trudne. Odsetek ludzi, 
którzy zaczynają naukę i nie 
mogą jej ukończyć jest bardzo 
duży.

Jakie cechy musi posiadać 
przyszły inżynier?

Inżynieria to w uproszczeniu pro-
jektowanie, modyfikowanie i kon-
struowanie maszyn i produktów.
Inżynier musi posiadać wyobraź-
nię, wiedzę i predyspozycje do 
nauk ścisłych. Przyszły inżynier 
musi być doskonałym specjali-
stą w swojej dziedzinie. Musi być 
kreatywny, znać języki i umieć 
pracować z ludźmi. Coraz czę-
ściej inżynierowie pracują jako 
fachowcy do konkretnego zlece-
nia. Czyli wykonują wolny zawód. 
Dlatego umiejętność znajdowania 
się w nowych sytuacjach, radze-
nia sobie z nowymi problemami 

oraz umiejętność przekonywania 
do swoich koncepcji innych jest 
bardzo ważne.
Jakie branże czekają na przyszłe-
go inżyniera?

Cała gospodarka i nauka potrze-
buje inżynierów. Bez wsparcia 
myślą techniczną nie byłoby roz-
woju gospodarki.

Inżynierowie mogą z powodze-
niem planować swoją przyszłość 

w branży:
• budowlanej (architekci, in-

żynierowie budownictwa, 
elektrycy, geodeci, kartogra-

fowie),
• elektronika (inżynierowie 

elektronicy),
• motoryzacji (inżynier elek-

tronik, Elektry, mechanik, 
chemik),

• chemia (inżynier chemik),
• ochrona środowiska (inży-

nier chemik, inżynier rolnic-
twa),

• informatyka,
Zawody inżynierskie:
Architekci, urbaniści

Inżynierowie budownictwa 
i inżynierii środowiska
Architekci, urbaniści, inżynier bu-
downictwa - to zawód zawsze wy-

soko ceniony. Żeby jednak skoń-
czyć studia o tym profilu trzeba 
mieć specjalne uzdolnienia. Ar-
chitekt musi mieć wyobraźnię 
przestrzenną i zdolności plastycz-
ne. Inżynier budownictwa - umysł 
ścisły i umiejętność rozwiązywa-
nia bardzo trudnych zadań. Skoń-
czenie studiów nie otwiera drzwi 
do kariery - to dopiero początek. 
Żeby wykonywać te zawody sa-
modzielnie trzeba przynależeć 
do izb branżowych (Izba Archi-
tektów RP i Polska Izba Inżynie-
rów Budownictwa), ale przedtem 
zdobyć uprawnienia budowlane. 
Żeby tego dokonać trzeba skoń-
czyć minimum 5 letnie studia za-
kończone uzyskaniem tytułu ma-
gistra inżyniera, spełnić wymogi 
co do doświadczenia zawodowego 
oraz zdać egzamin pisemny i ust-
ny przed komisją.
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie elektronicy i te-
lekomunikacji
Specjaliści tej branży posiadają 
praktyczne i teoretyczne umiejęt-
ności w zakresie projektowania, 
wytwarzania i eksploatacji urzą-
dzeń elektrycznych, automatyki, 
urządzeń elektronicznych i ener-
goelektronicznych, informatyki 
technicznej, komputerowych sys-
temów pomiarowych i telekomu-
nikacji. Nauka trwa minimum 4 

lata, zakończona Est uzyskaniem 
tytułu inżyniera, bądź w przypad-
ku studiów magisterskich - magi-
stra inżyniera.
Inżynierowie mechanicy
Zajmują się konstrukcją maszyn, 
urządzeń i instalacji przemysło-
wych, projektowaniem oprzy-
rządowania, maszyn i urządzeń 
technologicznych, systemów pro-
dukcyjnych, Zajmują się także 
przygotowaniem i zarządzaniem 
produkcją.
Inżynierowie chemicy
Wykorzystuje metody i wiedzę 
z zakresu matematyki, fizyki, che-
mii i biologii, a także ekonomii, 
zajmuje się procesami w których 
ulegają zmianie skład i/lub wła-
ściwości materii, w wyniku prze-
mian natury chemicznej, bioche-
micznej lub fizykochemicznej. 
Dziedziny, którymi może zajmo-
wać się inżynier chemik: Energia 
jądrowa, inżynieria biometrycz-
na, farmacja, ochrona środowi-
ska, technologia żywności, petro-
chemia,
Informatycy
To niewątpliwie zawód przy-
szłości. Informatycy zajmują się 
przetwarzaniem informacji, pro-
jektowaniem systemów informa-
tycznych i programowaniem.

(Źródło: egospodarka.pl)
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Dalsze ograniczenia działalności uczelni w związku z COVID-19

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne ?

W środę znowelizowa-
no rozporządzenie 
z dnia 23 marca 2020 

r. w sprawie czasowego ogra-
niczenia funkcjonowania nie-
których podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki 
w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19.

W wyniku nowelizacji rozpo-
rządzenia gremia działające na 
uczelniach muszą mieć tak zor-
ganizowaną pracę, aby nie było 
konieczne bezpośrednie spoty-
kanie się ich członków. W okre-
sie obowiązywania ograniczeń 
uchwały kolegiów elektorów 
uczelni publicznych, komisji sty-
pendialnych, komisji i zespołów 
powołanych w postępowaniach 

w sprawach nadania stopni i ty-
tułów prowadzonych w uczel-
niach oraz komisji i innych gre-
miów działających na podstawie 
statutów uczelni będą mogły być 
podejmowane wyłącznie za po-
mocą środków komunikacji elek-
tronicznej, niezależnie od tego, 
czy taki tryb ich podejmowania 
został określony w aktach we-
wnętrznych uczelni lub aktach 
regulujących działanie tych pod-
miotów.
Ministerstwo zwróciło jednocze-
śnie uwagę, że do 10 kwietnia 
pracownicy uczelni (zarówno na-
uczyciele akademiccy, jak i pra-
cownicy niebędący nauczyciela-
mi akademickimi) nie będą mieli 
obowiązku świadczenia pracy na 
terenie uczelni, z wyłączeniem 
przypadków gdy jest to niezbędne 

dla zapewnienia ciągłości funk-
cjonowania uczelni.
Uczelnie funkcjonują zdalnie, 
nie są zamykane.
W uczelniach musi być zapew-
niona obsługa finansowa, w tym 
związana np. z wypłatą wynagro-
dzeń, obsługą specjalistycznych 
laboratoriów, opieką nad zwie-
rzętami, funkcjonowaniem syste-
mów teleinformatycznych. Rów-
nież realizacji zadań związanych 
z systematycznym aktualizowa-
niem danych w systemie POL-on, 
które są niezbędne do podziału 
subwencji oraz przeprowadzenia 
w 2021 r. ewaluacji jakości dzia-
łalności naukowej. Tam gdzie 
to możliwe, praca powinna być 
świadczona w sposób zdalny.
Respektowanie praw studen-
tów i doktorantów

Ministerstwo podkreśliło, że ist-
nieje syale konieczność:
• załatwiania spraw admi-

nistracyjnych dotyczących 
studentów i doktorantów 
z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej, 
tak, aby nie musieli osobiście 
przychodzić do uczelni,

• informowania doktorantów 
o wydawanych przez uczel-
nie, a także instytuty nauko-
we PAN i instytuty badawcze 
komunikatów, informacji, za-
leceń i aktów wewnętrznych 
związanych z przeciwdziała-
niem COVID-19.

Zakwaterowanie w domach 
studenckich
Jak napisano w rozporządzeniu 
ministra, w tej szczególnej sytu-
acji należy pamiętać o doktoran-

tach zakwaterowanych w domach 
studenckich, hotelach asystenta 
i innych budynkach służących za-
kwaterowaniu doktorantów:
• w przypadku doktorantów, 

którzy ze względu na odwo-
łanie zajęć nie korzystają 
z tych obiektów, wskazane 
jest zwolnienie ich z opłat za 
zakwaterowanie za ten okres,

• uczelnie muszą zapewnić 
zakwaterowanie tym dok-
torantom którzy nie mogą, 
z różnych względów, opuścić 
akademika, domu asystenta, 
itp. Dotyczy to m.in. cudzo-
ziemców oraz doktorantów, 
dla ww. zakwaterowanie 
stanowi jedyną możliwość 
zamieszkania w związku z sa-
modzielnym prowadzeniem 
gospodarstwa domowego.

We współczesnym spo-
łeczeństwie dbałość 
o zdrowie wymaga 

coraz szerszego i holistyczne-
go przygotowania fachowców 
sprawujących różnorodne 
funkcje profilaktyczne, opie-
kuńcze, organizacyjno-zarząd-
cze i edukacyjne.

 Zdrowie Publiczne to interdy-
scyplinarny kierunek studiów, 
który łączy kształcenie z zakresu 

nauk medycznych z wiedzą na te-
mat zarządzania, ekonomii, nauk 
społecznych, prawa oraz ochrony 
środowiska.
Ukończenie tego kierunku może 
otworzyć kilka ścieżek kariery 
zawodowej np.:. w: administracji 
publicznej, branży farmakologicz-
nej, służbie zdrowia, ośrodkach 
wellness i SPA, organizacjach 
prowadzących edukację zdrowot-
ną i promocję zdrowia.

Perspektywy zatrudnienia
Rynek pracy stwarza liczne moż-
liwości zatrudnienia absolwen-
tów. Szczególnie ważne są wiedza 
i umiejętności organizacyjno-do-
radcze absolwentów, które dają 
szansę na pracę m.in. na stanowi-
skach kierowniczych lub stanowi-
sku asystenta medycznego w:
• publicznych i niepublicznych 

zakładach opieki zdrowotnej 
(m.in.: szpitalach, przychod-
niach, gabinetach

• lekarskich, lekarsko-denty-
stycznych etc.),

• placówkach nadzorczo-in-
spekcyjnych systemu opieki 
zdrowotnej (NFZ, Sanepid), 

• placówkach i ośrodkach well-
ness i SPA, 

• zakładach pielęgnacyjno-
-opiekuńczych, hospicjach, 
domach pomocy społecznej 
i innych placówkach 

• świadczących usługi opie-
kuńcze i pomocowe osobom 

w podeszłym wieku, 
• w instytucjach i firmach za-

rządzających danymi me-
dycznymi, oraz fundacjach 
i innych organizacjach pro-
wadzących edukację zdro-
wotną i promocję zdrowia.

• 
W Wyższej Szkole Planowania 
Strategicznego oferujemy dwie 
specjalności : Menager w ochro-
nie zdrowia oraz Medycyna ra-
tunkowa i zarządzanie kryzysowe. 
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Specjaliści wiedzą, jak może nam pomóc Słońce
Stale rosnące koszty ener-

gii wytwarzanej w trady-
cyjny sposób przy użyciu 

węgla, a także pogarszająca 
się sytuacja klimatyczna oraz 
duże zanieczyszczenie powie-
trza powodują, że coraz po-
ważniej powinniśmy się zain-
teresować wykorzystywaniem 
odnawialnych źródeł energii.

Wiatr, woda czy energia słonecz-
na, to źródła energii, po które 
sięga coraz więcej osób. Najpopu-
larniejsze jest obecnie wykorzy-
stywanie energii słonecznej. Jest 
ona bowiem dostępna wszędzie, 
bez względu na warunku geofi-
zyczne. Niezależnie od tego, czy 
mieszkamy na nizinie, czy wyży-
nie, czy w naszym rejonie znaj-
duje się zbiornik wodny, a wiatr 
wieje w odpowiednim kierunku, 
wszędzie docierają promienie 
słoneczne, które mogą być przez 
fachowców zaprzęgnięte nie tyl-
ko do ogrzewania ciepłej wody 
w domu, ale także wytwarzania 
energii.
Tą tematyką zajmuje się firma So-
laro działająca w podczęstochow-
skiej miejscowości Poczesna.  
Pracownicy Solaro świadczą kom-
pleksową usługę w zakresie sprze-
daży i montażu solarów oraz mo-
dułów fotowoltaicznych, ale także 

pomagają w pozyskiwaniu wszel-
kich możliwych dofinansowań dla 
swoich klientów. Firma Solaro 
działa głównie na terenie Śląska 
i Małopolski, ale doradztwo tech-
niczno-handlowe prowadzi wła-
ściwie na terenie całego kraju.
Doskonale przygotowani, stale 
podnoszący swoje kwalifikacje 
pracownicy Solaro doradzą i przy-
gotują indywidualne rozwiązania 
dla każdego klienta, opracowując 
bezpłatne projekty, podpowiedzą, 
jaka aparaturę i sprzęt wybrać, 
a następnie na miejscu dokonają 
profesjonalnego montażu.
W stałej ofercie firmy znajdują 
się kolektory słoneczne, zwane 
potocznie solarami oraz ogni-
wa fotowoltaiczne, czyli baterie 
słoneczne. Te pierwsze wykorzy-
stywane są przede wszystkim do 
podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej. Systemy solarne cechują 
się wysoką sprawnością układu. 
Dobrej jakości solary, odpowied-
nio ustawione względem ruchu 
Słońca, są w stanie ograniczyć 
rachunki za podgrzewanie wody 
nawet do 70% w skali roku.
Specjaliści zatrudnieni w fir-
mie Solaro doskonale wiedzą, 
że kolektory słoneczne należy 
odpowiednio usytuować, aby 
sprawność układu solarnego była 
optymalna w skali roku.

- W zależności od kształtu więź-
by dachowej oraz położenia bu-
dynku względem Słońca dobiera 
się odpowiednie rozwiązania 
montażu i kąt, pod jakim należy 
zainstalować układ - opowiada 
doradca techniczny firmy. - So-
lary powinny być skierowane na 
południe z maksymalnym odchy-
leniem 15 procent na wschód lub 
zachód. Jeśli jest to niemożliwe, 
instalację należy zwymiarować 
tak, aby była w stanie wyprodu-
kować odpowiednią ilość ciepła 
w godzinach przedpołudniowych 
i popołudniowych. Kąt ustawie-
nia waha się od 30 do 60 stop-
ni – optymalnym kątem jest 45 
stopni, słońce porusza się po na-
szej orbicie zmieniając swoją wy-
sokość, co wpływa na kalkulację 
ustawienia kolektorów – latem 
największą sprawność osiąga-
my przy kącie około 30 stopni, 
natomiast zimą przy 60 stop-
niach – na podstawie audytu, 
który wykonujemy bezpłatnie na 
terenie całego śląska dobieramy 
skuteczne zestawy solarne i foto-
woltaiczne oraz ustawienie tech-
niczne i zabezpieczenia.
Z kolei ogniwa fotowolta-
iczne, czyli baterie wyko-
rzystują w swoim działaniu 
zjawisko przemiany energii sło-
necznej w energię elektryczną. 

Jak opowiadają specjaliści z firmy 
Solaro, każdy panel fotowoltaicz-
ny jest w stanie wyprodukować od 
270 do 390 [W] w ciągu godziny.
Najpopularniejszym w ostatnim 
czasie typem instalacji są insta-
lacje sieciowe (ON GRID), które 

przy odpowiednim doborze są 
w stanie pokryć w całości zapo-
trzebowanie w energię elektrycz-
ną budynku.
Nauka daje wiele możliwości, aby 
światło wytwarzane przez Słońce 
można było spożytkować w ży-
ciu codziennym. Trzeba jednak 
wiedzieć, jak to zrobić. Potrzeb-
ne jest odpowiednie zaplanowa-
nie i zaprojektowanie instalacji 

fotowoltaicznej. Wymaga to in-
dywidualnego podejścia, jakie 
proponuje właśnie firma Solaro. 
Podczas analiz przygotowywa-
nych dla klienta, specjaliści z fir-
my biorą pod uwagę aktualne zu-
życie energii, ekspozycję terenu, 

sposób i miejsce montażu. Na tej 
podstawie dobierają odpowiednie 
moduły i wyliczają ich ilość. Zle-
cając to zadanie fachowcom ta-
kim, jacy pracują w firmie Solaro 
mamy pewność, że dokonaliśmy 
właściwego wyboru i inwestycja 
przyniesie nam spodziewane ko-
rzyści. 
Poczesna, ul. Katowicka 10
www.solaro-poczesna.pl

2731REKLAMA



gazetaregionalna.com 13NR 51 Piątek 27 marca 2020 EKO
2732REKLAMA



gazetaregionalna.com14 NR 51 Piątek 27 marca 2020EKO
Wspólnie dbajmy o środowisko
O tym, że musimy dbać 

o środowisko natural-
ne, przekonywać chyba 

już nikogo nie trzeba. Czysta 
woda i czyste powietrze, to 
prawdziwe skarby, których 
niczym nie można zastąpić. 
W ograniczeniu groźnych za-
nieczyszczeń powietrza pomóc 

nam mogą coraz nowocze-
śniejsze technologie i rozwią-
zania. W połączeniu z wiedzą 
specjalistów dają one napraw-
dę potężne narzędzie w walce 

o zdrową przyrodę.

Takie właśnie rozwiązania, po-
parte wiedzą i doświadczeniem 
proponuje firma Komiz®. To 
producent kotłów sztoker®. Jak 
informuje firma, „są one przezna-
czone do przygotowania ciepłej 
wody w układach centralnego 

ogrzewania do temperatury na 
wyjściu z kotła nie przekraczają-
cej 85° Celsjusza”.
To idealne rozwiązanie, gdyż 
kotły te można z powodzeniem 

wykorzystywać w instalacjach 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej zarówno w ukła-
dach grawitacyjnych jak i w obie-
gach wymuszonych tzw. pompo-
wych. Jak zapewnia producent 
tych urządzeń, kotły doskonale 
sprawdzą się do ogrzewania za-
równo budynków jedno- oraz 

wielorodzinnych. Z rozwiązań 
firmy korzystać mogą także bu-
dynki użyteczności publicznej, 
sklepy oraz obiekty produkcyjne. 
Wszystko dzięki wysokiej wydaj-

ności urządzeń.

Urządzenia firmy Komiz® są nie 
tylko nowoczesne, wydajne, ale 
także wytrzymałe.
Kotły te posiadają atesty najwyż-
szej, piątej klasy wg normy PN 
EN 303-5:2012. Zostały wyso-
ko ocenione nie tylko w zakresie 
cieplno-emisyjnym, ale także pod 
względem bezpieczeństwa użyt-
kowania. Produkty firmy speł-
niają ponadto wymogi dotyczące 
ekoprojektu (tzw.ecodesignu) UE 
1189/2015.

Istotną zaletą kotłów firmy Ko-
miz® są bardzo małe wymiary 
oraz duża wygoda ich użytko-
wania. Jak zapewnia producent, 
nie trzeba wcale wielkiego wysił-
ku, aby w domu czy biurze mieć 
ciepło. Obsługa kotła jest bardzo 
łatwa. Zautomatyzowane urzą-
dzenia nie wymagają żadnych 
specjalnych umiejętności. Wy-
starczy tylko opanowanie zamon-
towanego w kotle panelu stero-
wania. Uzupełnianie zasobnika 
paliwa w kotłach sztoker® i usu-
wanie popiołu również nie spra-
wia większego problemu. Odbywa 

się co kilka dni, co jest zaletą dla 
osób, które cenią sobie czas.

Zakup kotłów piątej klasy odbywa 
się z różnego rodzaju dofinanso-
wanie. Jednym z obecnie dostęp-
nych dofinansowań jest program 
„Czyste powietrze”. To ciekawe 
i pomocne rozwiązanie, które 
przyczyni się do ochrony środo-
wiska naturalnego.

Jakość, innowacyjność, a także 
efektywność urządzeń produko-
wanych przez Komiz® zostały do-

cenione przez specjalistów. Firma 
może się pochwalić licznymi na-
grodami i medalami, otrzymała 
np. „Nagrodę Konsumenta 2019”, 
która przyznawana jest za wysoką 
jakość produktów, któremu towa-
rzyszy wysokie zadowolenie kon-
sumentów.
Komiz® jest również posiadaczem 
prestiżowego certyfikatu „Bardzo 
Dobra Marka”. 

Wszelkie szczegóły dotyczące 
oferty firmy znaleźć można na 
stronie internetowej: 
www.komiz.pl.
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Zmiany w programie Czyste Powietrze

W Częstochowie wnioski proekologiczne uproszczone

Na przełonie marca 
i kwietnia wchodzą 
w życie zmiany w pro-

gramie Czyste Powietrze. Naj-
ważniejsza z nich, to wprowa-
dzenie dwóch podstawowych 
limitów dotacji. O wyższą do-
tację będą się mogły starać 
osoby, które dostaną zaświad-
czenia z ośrodków pomocy 
społecznej. 

Modyfi kacja projektu na tym się 
nie kończy. W programie ma się 
zmienić to, co od dawna kryty-
kowano. W związku z tym zapo-
wiedziano m.in. szybsze rozpa-
trywanie wniosków o dotacje do 
wymiany pieców i termomoder-
nizacji domów jednorodzinnych. 
Mają one być rozpatrywane naj-
dalej w ciągu 30 dni od ich złoże-
nia. Same wnioski będą uprosz-
czone i łatwiejsze do wypełnienia.
Jak zapowiada rząd, spłaszczeniu 
ulegną przyznawane dotacje, zo-
stanie obniżony próg dochodowy 
uprawniający do dofi nansowania.

Przyjmowaniem wnioski o dota-
cje do wymiany pieców i termo-
modernizacji domów zajmują się 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Zgodnie z założeniami o do-
fi nansowanie z Programu Czyste 
Powietrze mogą ubiegać się wła-
ściciele bądź współwłaściciele 
domów jednorodzinnych. Przy 
przydzielaniu dotacji sprawdzano 
zdolność fi nansową wnioskdaw-
ców, co wydłużało cały proces. 
Po zmianach WFOŚiGW nie będą 
już musiały sprawdzać zdolności 
dochodowej. Osoby starające się 
o dotacje będą zamiast zaświad-
czeń składać oświadczenia.
Osoby starajace się o dotacje na 
wymianę pieców i termomoder-
nizację zostaną podzielone na 
trzy grupy. O podstawowe dofi -
nansowanie będą mogły ubiegać 
się osoby, których roczny dochód 
wynosi poniżej 100 tys. zł - wy-
znacznikiem jest podstawa opo-
datkowania z ostatniego zezna-
nia podatkowego. W przypadku 

podstawowej wersji inwestycji: 
wymiany przestarzałego źródła 
ciepła i termomodernizacji górny 
próg dotacji wyniesie 20 tys. zł.
Osoby z dochodem powyżej 100 
tys. zł rocznie będą mogły już li-
czyć tylko na ulgę termomoderni-
zacyjną.
Nie zawsze będzie można zain-
stalować piec na paliwo stałe. 
W sytuacji, gdy ktoś podłączony 
zostanie do sieci gazowej, co bę-

dzie weryfi kowane w PGNiG, nie 
dostanie dotacji na instalację no-
wego pieca na paliwo stałe.
Dodatkowe wsparcie mają uzy-
skać właściciele domów, którzy 
zdecydują się na dołączenie do 
sieci ciepłowniczej. Będzie to 50 
proc. kosztów przyłącza w przy-
padku grupy podstawowej - mak-
symalnie 10 tys. zł, a dla grupy 
podwyższonego dofi nansowania 
będzie to maksymalnie 15 tys. zł - 

75 proc. kosztów.
Zmiany obejmą też załącznik 
techniczny do wniosku. Cho-
dzi o wymianę źródeł ciepła - im 
mniej emisyjne źródło - tym 
wyższy poziom dofi nansowania 
ma przysługiwać. Będzie można 
starać się o dotację na termomo-
dernizację mając już wymienio-
ny piec. Będzie też można złożyć 
wniosek na inwestycję zaczętą 
6 miesięcy wcześniej.

Od wtorku, 24 marca 
można składać w Czę-
stochowie wnioski 

o dofi nansowanie inwestycji 
związanych z ochroną środo-
wiska. Chodzi o montaż ko-
lektorów słonecznych, moder-
nizację systemów grzewczych 
oraz usuwanie elementów 
budowlanych zawierających 
azbest. W związku z obecną 
sytuacją zostają uproszczone 
procedury przyznania dotacji.

Podczas lutowej sesji częstochow-
scy radni przyjęli trzy uchwały 
w sprawie zasad, trybu udziela-
nia i sposobu rozliczania dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną powietrza. Dwie pierw-

sze dotyczą modernizacji syste-
mów grzewczych oraz montażu 
kolektorów słonecznych wspoma-
gających system grzewczy bądź 
służących do wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej w budynkach 
i mieszkaniach, a trzecia - usu-
wania wyrobów budowlanych 
zawierających azbest z budynków 
mieszkalnych, gospodarczych 
i garaży.
Z uwagi na panującą epidemię, 
kompletne wnioski należy prze-
syłać drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: info@czestochowa.
um.gov.pl
W tej szczególnej sytuacji nie 
jest wymagany podpis kwalifi ko-

wany - wystarczy skan komplet-
nego wniosku. W wyjątkowych 
sytuacjach dopuszcza się możli-
wość przesłania wniosku w wer-
sji papierowej za pomocą poczty 
lub kuriera. Wnioski będą roz-
patrywane zgodnie z kolejnością 
wpływu.

Dokumenty do pobrania będą 
dostępne na stronie internetowej 
urzędu miasta www.czestochowa.
pl w zakładce Miasto/Środowi-
sko/Dotacje.
Będą tam również publikowane 
listy dotowanych oraz lista rezer-
wowa.
(Źródło: UM Częstochowa)
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Treningi przed monitorem RKS Raków szuka 

młodych talentówKolejny tydzień pozosta-
jemy zamknięci w do-
mach i powoli zaczyna-

my się przyzwyczajać do tego, 
że z każdym dniem następne 
dziedziny naszego życia prze-
noszą się do internetowej 
przestrzeni. Pracujemy onli-
ne, uczymy się, studiujemy, 
a także oglądamy spektakle 
teatralne. Do sieci swoje usłu-
gi przenosi na czas ogólnopol-
skiej kwarantanny także coraz 
więcej klubów fitness. Propo-
nują one zajęcia online, a tak-
że wrzucają różnego rodzaju 
filmiki instruktażowe, jak ćwi-

czyć w domu, by nie stracić 
formy, a przede wszystkim nie 
przytyć, gdy siedzimy w za-
mknięciu, a w lodówce mamy 
pełno pysznych zapasów.

- Aby nadal dbać o siebie, spę-
dzać czas aktywnie i zdrowo Eki-
pa Forma Fitness Klub stworzyła 
specjalną grupę na Facebooku 
„trzymam formę Online” - opo-
wiada Marta Siewior, manager 
„Formy”. - Może do niej dołączyć 
każdy, nie tylko nasi klubowi-
cze. Zapraszamy wszystkich, bez 
względu na wiek i stopień wytre-
nowania.
Na swojej stronie klub zamieszcza 
filmiki instruktażowe pokazują-
ce, jak prawidłowo trenować oraz 
prezentuje treningi na żywo z in-
struktorami i trenerami.
Jak opowiada Marta Siewior, 

działania te mają nie tylko pomóc 
częstochowianom utrzymać kon-
dycję, ale również wpłynąć pozy-
tywnie na ich zdrowie i samopo-
czucie.

- Pozbawieni możliwości wycho-
dzenia na zewnątrz ludzie popa-
dają często w zły nastrój - mówi. 
- Chcemy ich przed tym uchronić. 
Mamy już dwa tysiące osób śle-
dzących nasze posty. Po tej licz-
bie widać, że to, co robimy, jest 
potrzebne.
Z pracy, przynajmniej online nie 
rezygnuje również Planet Fitness 
Club. On również prowadzi trans-
misje online, m.in. z zajęć jogi 
i treningów ogólnorozwojowych. 
Proponuje swoim stałym bywal-
com, a także widzom w internecie 
wspólne ćwiczenia i szlifowanie 
formy.

Branża fitness, podobnie jak wie-
le firm usługowych, przechodzi 
obecnie trudne momenty. Z po-
wodu epidemii, to właśnie kluby 
treningowe były jednymi z tych, 
które zamknięto najwcześniej. 
Na razie wszystkie pracują w sie-
ci i treści dotyczące treningów 
umieszczają bezpłatnie. Niektó-
re próbują się ratować wypoży-
czaniem sprzętu treningowego 
do domów klientów. Jak jednak 
zgodnie przyznają, obawiają się 
o swoją przyszłość. Mają jednak 
nadzieję, że wierni klienci, ich 
przyjaciele powrócą szybko do 
sal treningowych, gdy tylko to 
szaleństwo z koronawirusem się 
skończy.

RKS Raków Częstochowa 
ogłasza nabór do I klasy 
sportowej liceum czte-

roletniego dla absolwentów 
Szkół Podstawowych. Re-
krutacja do Liceum Ogólno-
kształcącego Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego składa się 
z dwóch części: 

1. Testy sprawnościowe 
2. 2. Test kompetencji oraz test 

psychologiczny. 
Wszystkich chętnych zachęcamy 
do pobrania dokumentów, wypeł-
nienia ich i przesłania na adres: 
sekretariat.sms@rksrakow.pl 
w terminie do 21.04.2020 r. do 
godziny 12:00. 

Lista uczniów zakwalifikowanych 
do testów sportowych zostanie 
ogłoszona 24 kwietnia na stronie 
internetowej klubu. 

Egzaminy sprawnościowe odbę-
dą się 28. kwietnia na stadionie 
RKS Raków Częstochowa SA przy  
ul. Limanowskiego 83. 

UWAGA! Ze względu na stan 
zagrożenia epidemicznego oraz 
rozporządzenia ministra zdrowia 

data testów sprawnościowych 
może ulec zmianie! 

Niezbędne dokumenty: 
• Podanie
• Regulamin rekrutacji 
• Informacja o testach
• Wykaz badań kandydata
• Zgoda rodzica na testy 
• Zgoda rodzica na przetwarza-

nie danych. 

W razie dodatkowych pytań, 
zainteresowani proszeni są 
o kontakt z kierownikiem Aka-
demii Rakowa, Maciejem Stroż-
kiem: tel. +48 695 629 320,  
maciej.strozek@rksrakow.pl.
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