
W ramach programu 
„Lepsza Komunika-
cja w Częstochowie” 

prowadzone są prace przy bu-
dowie węzłów przesiadkowych 
przy trzech dworcach kolejo-
wych w Częstochowie: na Stra-
domiu, Rakowie oraz w Śród-
mieściu, przy ul. Piłsudskiego.

— Oprócz zagospodarowania na 
nowo otoczenia dworców, w ra-
mach inwestycji wymienione 
centra przesiadkowe zostaną po-
łączone siecią dróg rowerowych 
(ok. 10 km), w ich obrębie po-
wstają komfortowe parkingi dla 
samochodów i rowerów, miejsca 
„park and ride” i postojowe dla 
taxi, a klienci komunikacji miej-
skiej zyskają bezpieczne rozwią-
zania do obsługi pasażerskiej 
— informuje Maciej Hasik rzecz-
nik prasowy Miejskiego Zarządu 
Dróg i Transportu.
Najszybciej postęp prac od po-
czątku widać w rejonie dworca 
PKP Stradom. Tutaj przed gma-
chem układ drogowy będzie po-
dobny do dotychczasowych sta-
nowisk TAXI i autobusowych. 
Zmianie uległa prowadząca do 
dworca ul. Pułaskiego. Docelo-
wo oprócz wymiany nawierzchni 
samych jezdni zmieniona zosta-

nie organizacja ruchu i pobliskie 
skrzyżowania zostaną zastąpione 

rondami turbinowymi. Razem 
z jezdnią wymieniono także chod-
nik, z którego wydzielono ścieżkę 
rowerową.

Duże zmiany w tej okolicy z pew-
nością pomogą w dobrym skomu-

nikowaniu dworca, który od kilku 
lat przeżywa prawdziwy renesans. 
W 2013 r. odnowiono linię kole-
jową nr 61, która wcześniej była 

praktycznie skazana na likwida-
cję. Po tej modernizacji obecnie 

przez stację Częstochowa-Stra-
dom przejeżdża kilkanaście par 
pociągów lokalnych oraz daleko-
bieżnych, w tym klasy Premium.

Wraz z budową centrów prze-
siadkowych przy dworcach PKP 
trwają prace związane z prze-
budową sieci podziemnych oraz 
infrastrukturą dróg i chodników 
przyległych do budowanych wę-
złów. Takie roboty projekt prze-
widuje m.in. w ul. Piłsudskiego, 
ul. Pułaskiego, Skwer Junaków, 
ul. Rejtana.
Sieć nowych i przebudowanych 
ciągów pieszo – rowerowych po-
łączy wszystkie trzy dworce. Bę-
dzie ona w sumie mierzyć kilka-
naście kilometrów długości.
Całość tego zadania z dofi nanso-
waniem ze środków UE to koszt 
ok. 69 mln złotych. 27,7 mln zł po-
chodzi z funduszy europejskich. 
Zasadnicze prace przy realizacji 
inwestycji mają zakończyć się la-
tem tego roku.
– Centra przesiadkowe mają 
poprawić estetykę i funkcjonal-
ność otoczenia dworców – mówi 
rzecznik prasowy MZDiT. – Ich 
zadaniem jest również polepsze-
nie stanu infrastruktury układu 
drogowego wokół nich i umożli-
wienie powstania terenu, który 
w prosty, bezpieczny i komforto-
wy sposób pozwoli przesiadać się 
z jednego środka transportu na 
drugi, w tym do pojazdów zbio-
rowego transportu publicznego.
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Miasto finansuje pobie-
ranie próbek na obecność 
koronawirusa
Na ulice Częstochowy wy-

ruszył mobilny punkt 
pobierania próbek na 

obecność koronawirusa. Tak 
zwany “wymazobus” doje-
dzie do częstochowian prze-
bywających na kwarantannie 
i często wiele dni czekających  
na badanie. 

Szybsze zdiagnozowanie osób ob-
jętych kwarantanną ma przyczy-
nić się do skuteczniejszej walki 
z epidemią. Jak podało miasto, 
w Częstochowie na badania w kie-
runku koronawirusa czeka obec-
nie około 180 osób. Zamknięte 
w swoich domach nie mogą się 
doczekać szybkiej diagnozy, jaką 
powinno im zapewnić państwo. 
W tej sytuacji z pomocą ruszył im 
samorząd częstochowski.

– Wszyscy znaleźliśmy się w nie-
łatwej i mało komfortowej sytu-
acji, ale musimy pomóc szcze-
gólnie osobom przebywającym 

w kwarantannie domowej, zmu-
szonym długo czekać najpierw 
na wykonanie badania a później 
na wyniki próbek – mówi pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
– Mam nadzieję, że nasze dzia-
łania skrócą okres ich niepewno-
ści i obaw o zdrowie swoje oraz 
najbliższych, a w przypadku ne-
gatywnego wyniku testu – także 
czas przymusowej kwarantanny 
domowej. Oczywiście nadal dużo 
zależeć będzie od czasu oczeki-
wania na wyniki testów, bo cią-

gle nie mamy niestety decyzji 
o uruchomieniu laboratorium 
w Częstochowie lub okolicy.

Władze miejskie w sprawie mo-
bilnego punktu pobierania pró-
bek podpisały umowę ze Śląską 
Grupą Ratownicza PARAMEDIX. 
W ramach tej umowy pracowni-
cy firmy będą pobierać od czę-
stochowian materiał do badań, 
a następnie zawozić wymazy do 
laboratorium w Katowicach. Jak 
informuje Urząd Miasta, pod-
stawą do pracy „wymazobusu” 
będą zlecenia pobrania próbek od 
mieszkanek i mieszkańców Czę-
stochowy, wystawione według list 
przygotowanych przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologicz-
ną w Częstochowie.

Akcja odbywa się we współpracy 
z częstochowskim Sanepidem. 
Materiały potrzebne do pobra-
nia próbek oraz środki ochrony 
osobistej osób kontaktujących 

się z mieszkańcami miasta czeka-
jącymi na badania ma zapewnić 
Śląski Urząd Wojewódzki.

Samorząd częstochowski podpi-
sał umowę na działania “wymazo-
busa” na miesiąc. Koszt tej mie-
sięcznej usługi, to 71 tys. złotych, 
przy czym miasto będzie płacić 
zryczałtowaną stawkę za godzinę 
pracy zespołu oraz przejechane 
kilometry.

(Fot. UM Częstochowa)

Aktualności
Częstochowski tramwaj w zestawach LEGO?

Uciekał przed policją autem, które 
miało tylko trzy opony

Pochodzący z Poznania, 
pasjonat klocków LEGO 
oraz miejskich tramwa-

jów, Mateusz Wawrowski od 
kilkudziesięciu lat buduje mo-
dele miejskich tramwajów. 
Wśród stworzonych przez nie-
go replik znalazł się również 
czerwono-biały wagon często-
chowskiego MPK. Jeśli mo-
del ten przypadnie do gustu 
wielbicielom klocków i zagło-
sują na niego na stronie pro-

ducenta zabawek, jest szansa, 
że trafi do masowej produkcji 
i pojawi się w zestawach sprze-

dawanych na całym świecie.
27-letni Mateusz Wawrowski jest 
absolwentem logistyki w Wyższej 
Szkole Logistyki w Poznaniu. Jak 
pisze na swojej stronie interne-
towej od dziecka fascynowały go 
dwie rzeczy: klocki lego i tram-
waje. Kilka lat temu spełnił swoje 
marzenie i po skończeniu kursu, 
zdaniu egzaminu i uzyskaniu po-
zwolenia do prowadzenia tram-
waju został pracownikiem po-
znańskiego MPK.

Poznaniak buduje z klocków mo-
dele tramwajów z całej Polski. 
W swojej kolekcji ma też wagon 

częstochowskiego MPK. Projekt 
ten został zgłoszony do konkur-
su LEGO Ideas, dzięki czemu ma 
szansę stać się oficjalnym zesta-
wem LEGO.
O tym zdecyduje m.in. głoso-
wanie internautów, które odby-
wa się na stronie: https://ide-
as.lego.com/content/project/
link/1282ec65-03a6-4bc0-b52c-
-4d30cb83f346.
Potrzeba 10 tysięcy głosów, aby 
projekt przeszedł do następnego 

etapu konkursu, gdzie poddany 
zostanie ocenie ekspertów LEGO.
(Fot. mateuszbuduje.pl)

Policjanci z częstochow-
skiej drogówki prowadzili 
pościg za piratem drogo-

wym, który uciekał samocho-
dem mających jedynie trzy 
sprawne koła. Kia, którą po-
ruszał się uciekinier, nie mia-
ła jednej opony na przednim 
kole, a jedynie felgę.

Dziwnie zachowujące się auto bez 
lewej, przedniej opony zauważyli 
inni kierowcy. Mężczyzna, który 
prowadził samochód jechał slalo-
mem i narażał innych kierowców.
Policjanci z drogówki próbowa-
li zatrzymać samochód, ale jego 
kierowca widząc policję, tylko do-
dał gazu i zaczął uciekać.
Mając nie do końca sprawny sa-
mochód, pirat drogowy został 
po krótkim pościgu zatrzymany 
przez policjantów. Kia, którą pro-
wadził w wyniku kolizji z radio-
wozem zatrzymała się, a kierow-
ca kontynuował ucieczkę pieszo. 
Szybko jednak został schwytany 
przez policjantów.
Jak się okazało, za kierownicą sa-
mochodu, który ścigała policja, 
siedział 32-letni mieszkaniec Czę-
stochowy. Mężczyzna próbował 
oszukać funkcjonariuszy, poda-
jąc się za mieszkańca Świdnika. 

Jednak policja szybko, mimo że 
kierowca nie miał przy sobie żad-
nych dokumentów, ustaliła, kim 
jest naprawdę. Wyszło na jaw, że 
32-latek był poszukiwany i dlate-
go tak uciekał przed policyjnym 
radiowozem. Mężczyzna nie zgło-
sił się do obycia kary 149 dni po-
zbawienia wolności.

W chwili zatrzymania, mężczy-
zna zachowywał się dziwnie, jak-
by był pod wpływem substancji 
psychoaktywnych. Policja czę-
stochowska ustaliła, że w takim 
stanie, powodując po drodze dwie 
kolizji, przyjechał do Częstocho-

wy z Mykanowa.
Jak informuje Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie, często-
chowianin odpowie nie tylko za 
szereg wykroczeń drogowych, ja-
kich się dopuścił, ale również za 
to, że nie zatrzymał się do kontro-
li i złamał zakaz przemieszczania 
się bez ważnego celu. Jeżeli wy-

niki badań potwierdzą, że prowa-
dził pod wpływem narkotyków, 
odpowie także za to przestępstwo. 
O jego dalszym losie zdecyduje 
sąd.

(Źródło: KMP Częstochowa)
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MPK dezynfekuje autobusy i tramwaje

Na ratunek częstochowskiemu 
biznesowi, kup usługę już teraz

Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne 
w Częstochowie roz-

poczęło w minionym tygodniu 
dodatkową, kompleksową de-
zynfekcję całego taboru.

— Dezynfekcja odbywa się z uży-
ciem specjalistycznego sprzętu 
i mieszanki chemicznej, metodą 
zadymiania wnętrza pojazdów 
— informuje rzecznik prasowy 
MPK Maciej Hasik. — Pozwala to, 
oprócz wykonywanego codzien-
nie przez służby miejskiego prze-
woźnika odkażania powierzchni 
w pojazdach, na osiągnięcie ste-
rylności przestrzeni wspólnych 
wewnątrz każdego autobusu 
i tramwaju. A to z kolei wpływa 
na bezpieczeństwo pasażerów 
korzystających z usług MPK.

Takie kompleksowe akcje odka-
żania odbywać się będą w MPK 
cyklicznie, aż do zakończenia 
epidemii. Dezynfekcją pojazdów 
zajmuje się Firma „ECCO LO-

GIC” z Kruszyny. Ta sama, która 
prowadzi akcję odkażania często-
chowskiego szpitala i karetek po-
gotowia ratunkowego.

Usługę dla MPK, podobnie, jak 
w przypadku częstochowskiej 
służby zdrowia, firma wykonuje 

nieodpłatnie. Pieniądze na zakup 
środka dezynfekcyjnego przeka-
zał MPK Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności 
i Spraw Obronnych Urzędu Mia-
sta Częstochowy.

(Fot. MPK)

W Częstochowie po-
wstała kolejna gru-
pa, która chce rato-

wać przed upadkiem lokalne 
firmy. Inicjatywa ma zachęcać 
częstochowian do wspierania 
miejscowych lokali gastrono-
micznych, firm usługowych 
i innych małych przedsię-
biorstw dających mieszkań-
com naszego miasta pracę.

Idea jest prosta — klienci wyku-
pują już teraz usługi, z których 
będą mogli skorzystać po zakoń-
czeniu epidemii, a przedsiębiorcy 
w zamian proponują im atrakcyj-
ne rabaty i promocje.

Grupa pod nazwą: “Ratujmy 
lokalnych przedsiębiorców — 
Częstochowa” powstała ma Fa-
cebooku. Jej założycielem jest 
Stowarzyszenie „Częstokocham”. 
Zaproponowało ono częstocho-
wianom przystąpienie do „zawie-
szonych usług” .

Jak zachęca Stowarzyszenie, za-
sada tej samopomocy jest prosta, 

a może zdziałać naprawdę wiele. 
Zapisy do grupy zaoferowano za-
równo przedsiębiorcom, jak i ich 
klientom.
“Każdy coś otrzymuje, a w tych 
trudnych czasach społecznej izo-

lacji, nie możemy pozwolić na to, 
aby los drugiego człowieka był 
nam obojętny — napisali na stro-
nie przedstawiciele Stowarzysze-
nia Częstokocham.

Oto jak to działa:
• Jeśli jesteś PRZEDSIĘ-

BIORCĄ:

Zgłoś się do nas poprzez e-mail: 
ratujmy.czestochowa@gmail.com
Zaproponuj klientom swoje usłu-
gi z atrakcyjnymi rabatami.

Obserwuj nasz fanpage ht-
tps://www.facebook.com/gro-
ups/1044708512576712/ i zachę-
caj do aktywności innych.
Otrzymaj zapłatę za usługę teraz, 
dzięki której będziesz mógł utrzy-
mać się na rynku.
Wykonaj usługę dla klienta w cią-
gu 4 miesięcy od ustania stanu 
epidemii.

• Jeśli jesteś KLIENTEM:

Polub nasz fanpage na facebo-
oku https://www.facebook.com/
czestokocham i obserwuj stronę 
internetową https://czestoko-
cham.wixsite.com/przedsiebior-
cyczewa
Zachęć do aktywności znajomych.
Na stronie internetowej wykup 
usługę, jednocześnie zdobywając 
rabat i pomagając utrzymać się 
przedsiębiorcy na rynku. Postę-
puj zgodnie z instrukcją.
Odbierz swój bon.
Wykorzystaj usługę w ciągu 4 
miesięcy od ustania stanu epide-
mii.

Miliony z Unii Europejskiej 
dla szpitala i pogotowia

„Prus” jak nowy

Blisko 7 mln złotych dosta-
ły Miejski Szpital Zespo-
lony w Częstochowie oraz 

częstochowska Stacja Pogoto-
wia Ratunkowego. Pieniądze 
te trafiły do Częstochowy w ra-
mach podziału regionalnych 
środków europejskich prze-
znaczonych na walkę z epide-
mią.
Urząd Marszałkowski w Katowi-
cach podzielił środki europejskie 
z niewykorzystanej puli dotacji 
i niezrealizowanych projektów 
unijnych pomiędzy 27 placówek 
ochrony zdrowia w województwie 
śląskim. Na częstochowskiej liście 
znalazł się poza miejskim szpita-
lem i pogotowiem także Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny. 
Otrzyma on na działania związa-
ne z epidemią 7,6 mln złotych.
Zgodnie z decyzją samorządu 
województwa śląskiego, Miej-
ski Szpital Zespolony w Często-
chowie dostał 4 mln zł, a Stacja 
Pogotowia Ratunkowego w Czę-
stochowie – 2,7 ml zł. Pienią-
dze te zostaną wykorzystane na 
modernizację i doposażenie obu 
placówek oraz zakup niezbędne-
go w czasach pandemii sprzętu, 
środki ochrony osobistej, środki 
dezynfekcyjne i urządzenia do 
dezynfekcji. Jak poinformowało 
miasto, z pieniędzy tych będą też 
sfinansowane materiały diagno-
styczne niezbędne do leczenia 
pacjentów w stanie nagłego za-
grożenia życia, wynikającego z za-
ostrzenia choroby COVID-19 oraz 

pacjentów zakażonych wirusem 
SARS-CoV-2.
Jak podał Urząd Marszałkowski, 
na walkę z koronawirusem w wo-
jewództwie przekazano 123 mln 
złotych – 105 mln zł (85%) po-
chodzi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego, 12 mln zł (10%) to środ-
ki z budżetu państwa, a 6 mln zł 
(5%) stanowić będzie wkład bene-
ficjentów projektu.

Za blisko pół miliona wy-
remontowano pomiesz-
czenia w Zespole Szkół 

im. Bolesława Prusa. Moder-
nizacji poddano sanitariaty, 
zaplecze sali gimnastycznej 
oraz szatnie.

Inwestycja rozpoczęła się 
w czerwcu zeszłego roku i obej-
mowała kompleksową przebudo-
wę sanitariatów na trzech kondy-
gnacjach, przebudowę zaplecza 
sanitarnego przy sali gimnastycz-
nej, szatni i pryszniców.
Zakres prac był szeroki. Położono 

nowe tynki, sufity podwieszane, 
wymieniono oświetlenie, a także 
zamontowano kabiny oraz arma-
turę, umywalki oraz toalety.
Wymieniono także drzwi, insta-
lacje – wodno-kanalizacyjną, 
elektryczną, wentylację i central-

ne ogrzewanie. Ściany wyłożono 
płytkami.
Całość prac kosztowała 478 tys. 
zł. Inwestycję zrealizowała wyło-
niona w przetargu firma ,,Marex” 
z Częstochowy, a projektem zajęła 
się – także częstochowska – firma 
,,Gałkowski”.

Aktualności
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Częstochowianie na sercu 
przed ratuszem dziękują 
służbie zdrowia

X-kom dla szpitala

Na sercu, które stoi na 
Placu Biegańskiego 
poza wyznaniami mi-

łości zakochanych, pojawiły 
się ostatnio wyrazy sympatii 
i podziękowania dla służby 
zdrowia

Zawisły tak: maseczka, podzięko-

wania od Częstochowy dla służby 
zdrowia oraz hasło “Wygrać z wi-
rusem”.

W ten sposób częstochowianie 
dodają sobie otuchy w tych trud-
nych czasach epidemii i okazują 
sympatię tym, którzy są na pierw-
szej linii walki z koronawirusem.

Kolejne fi rmy i przedsię-
biorcy z Częstochowy od-
powiadają na apel władz 

miasta i ruszają z pomocą dla 
miejskiego szpitala.

Sprzęt medyczny, a także tak nie-
zwykle potrzebne środki ochrony 
osobistej przekazała także fi rma 
x-kom. Do Miejskiego Szpitala 
Zespolonego trafi ły dary od tej fi r-
my warte prawie 400 tys. złotych.

Dziękuję serdecznie fi rmie x-kom 
za ten akt bezinteresownej po-
mocy, bo tylko współpracując 
możemy pokonać pandemię ko-
ronawirusa -powiedział Krzysz-
tof Matyjaszczyk. – Mam też na-
dzieję, że to nie koniec wsparcia, 
jakiego częstochowski biznes 
udziela naszym medykom.

Od znanej, nie tylko na rynku lo-
kalnym, fi rmy informatycznej, do 
szpitala trafi ł cały tir wyładowany 

niezbędnym do walki z korona-
wirusem sprzętem medycznym. 
Znalazły się tam defi brylatory 
z monitorem EKG, łóżka do in-
tensywnej terapii wraz z matera-
cami z systemem regulacji ciśnie-
nia, zapobiegającym odleżynom, 
mobilne ssaki chirurgiczne, staty-
wy infuzyjne oraz środki ochrony 
osobistej: tysiąc przyłbic, 24 ty-
siące maseczek i 8 tysięcy litrów 
płynu do dezynfekcji.

Jesteśmy fi rmą z Częstochowy, 
dlatego w tym trudnym momen-
cie czujemy się odpowiedzialni za 
pomaganie wszystkim osobom 
pracującym w częstochowskiej 
służbie zdrowia – powiedział Mi-
chał Świerczewski, prezes x-ko-
mu. – Cała nasza pomoc była 
konsultowana z przedstawiciela-
mi szpitali i wierzymy, że znacz-
nie pomoże w walce z wirusem.

(Źródło: UM Częstochowa)

Tarcza antykryzysowa 2.0 - komu przysługuje

Tarcza antykryzysowa 
jaka pomoc przysługuje 
na jej podstawie przed-

siębiorcom
Temat wydaje się być prosty, lecz 
zapisy budzą wciąż wiele kontro-
wersji. Pomocą w kilku kwestiach 
służy Dawid Nikolaj z Biura Ra-
chunkowego. 

1. ZWOLNIENIE Z OPŁACA-
NIA SKŁADEK ZUS
100 % zwolnienia z opłacania 
składek ZUS.
Jednoosobowa działalność go-
spodarcza gdzie rozpoczęcie 
działalności miało miejsce do 
31.03.2020. Limit przychodów 
za który składamy wniosek to 
15681,00. Ważna uwaga “ulga na 
start ” wyklucza możliwość skła-
dania wniosku
Mikroprzedsiębiorca z liczbą 
ubezpieczonych od 1 do 9 osób
Do tego limitu wliczamy osoby 
współpracujące, pracowników, 
zleceniobiorców. Nie wliczamy 
zaś pracowników młodocianych

Ważne: data rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej – przed 
01.02.2020 liczba ubezpieczo-
nych na dzień 29.02.2020 maksy-
malnie 9 osób. Data rozpoczęcia 
działalności od 01.03.2020 liczna 
ubezpieczonych na 30.04.2020 
maksymalnie 9 osób.

50 % ZWOLNIENIA Z OPŁA-
CANIA SKŁADEK ZUS
Liczba ubezpieczonych 10-49 
osób.
Data rozpoczęcia działalności 
przed 01.02.2020 liczba ubez-
pieczonych na dzień 29.02.2020 

to 10-49 osób. Dla daty od 
01.02.2020 liczba ubezpieczo-
nych osób w tym wymiarze to 
dzień 31.03.2020. Przy dacie 
rozpoczęcia działalności gospo-
darczej od 01.03.2020 liczba 
ubezpieczonych osób na dzień 
30.03.2020 musi wynosić 10-49 .
Spółdzielnie socjalne mogą być 
całkowicie zwolnione ze składek 
ZUS za marzec, kwiecień i maj 
2020 roku jeżeli były zgłoszo-
ne jako płatnik składek przed 
01.04.2020.
WAŻNE – PIT 4 czyli podatek 
dochodowy od pracowników pła-
cimy zawsze nie ważne czy jeste-
śmy zwolnieni ze składek ZUS czy 
też nie.

2, ŚWIADCZENIE POSTOJO-
WE 2080 LUB 1300 ZŁ.
1 Przedsiębiorca – nieistotne czy 
zatrudnia pracowników czy nie 
podlega ww świadczeniu
WAŻNE – posiadanie innego 
tytułu do ubezpieczenia / tj masz 
działalność gospodarczą i pra-
cujesz dodatkowo na podstawie 

umowy o pracę – stan taki wyklu-
cza ze świadczenia postojowego.
Świadczenie postojowe może być 
wypłacone 3 razy. Niezbędne jest 
oświadczenie przedsiębiorcy, że 
sytuacja materialna się nie popra-
wiła. Za każdy miesiąc zaś składa-
my odrębnie wniosek.
Ze świadczenia mogą skorzystać 
przedsiębiorcy, którzy korzystają 
z “ulgi na start” lub “mały ZUS 
plus”. Oczywiście korzystają z niej 
przedsiębiorcy opłacający nor-
malne jak i preferencyjne składki 
ZUS.
Aby uzyskać świadczenie postojo-

we działalność gospodarcza musi 
być założona przed 01.02.2020 
oraz przychód uzyskany w mie-
siącu przed miesiącem w którym 
składany jest wniosek musi być 
o 15% niższy. Tak więc jeżeli skła-
damy wniosek w kwietniu to przy-
chód za marzec musi być o 15% 
mniejszy niż za luty 2020.

2.ŚWIADCZENIE POSTOJO-
WE DLA OSÓB REALIZUJĄ-
CYCH UMOWY CYWILNO-
PRAWE
Warunek wykonywania umo-
wy zawartej przed 01.04.2020. 
Kwota 2080 zł jeżeli suma zleceń 
przekracza 1300 zł brutto. Dla 
kwoty 1300 jeżeli suma zleceń nie 
przekracza 1299,99 zł brutto

MIKROPOŻYCZKA Z URZĘ-
DU PRACY – DO 5000,00 ZŁ
Pożyczka jest przewidziana dla 
wszystkich przedsiębiorców, któ-
rzy będą prowadzić działalność 
gospodarczą przez 3 miesiące od 
momentu otrzymania pożyczki. 
Co niezmiernie ważne po 3 mie-

siącach od otrzymania pożyczki 
należy w ciągu 14 dni złożyć wnio-
sek o jej umorzenie. Jeśli tego nie 
dokonamy będziemy musieli po-
życzkę spłacić.
Tarcza antykryzysowa 2.0 nie 
wymaga już od przedsiębiorców 
utrzymania stanu zatrudnienia 
w celu umorzenia pożyczki.

Jeśli tarcza kryzysowa budzi Pań-
stwa wątpliwości i macie pytania, 
zapraszamy do kontaktu z Pa-
nem Dawidem pod nr telefonu 
697084664 lub też drogą mailo-
wą davenicolay83@gmail.com
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W Kłobucku po raz 
drugi przeprowa-
dzono dezynfekcję 

miasta. Ponownie w akcji po-
mogli strażacy z Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Kłobucku  
i Łobodnie.

Pierwszy raz przestrzeń publicz-
ną w mieście odkażano tuż przed 
Wielkanocą. Kolejna akcja odbyła 
się w związku z częściowym znie-
sieniem zakazów wprowadzonych 
na czas epidemii przez rząd. Po-
nieważ otwarto parki i skwery, 
a także wznowiono handel na 
miejskim targowisku, drugą de-
zynfekcją objęto w pierwszej ko-
lejności właśnie te obszary Kło-
bucka.

Strażacy rozpoczęli swoje dzia-
łania od Targowiska Miejskiego 
w Kłobucku, by później przenieść 
się do parków i skwerków, gdzie 

dezynfekowano elementy małej 
architektury miejskiej, takie jak 
ławki i siedziska, barierki czy po-
ręcze. Nie zapomniano o najczę-
ściej uczęszczanym instytucjach 
w mieście. Zdezynfekowano więc 

również otoczenie przy wejściach 
m.in. do urzędów, szpitala czy 
ośrodków zdrowia znajdujących 
się na terenie całej gminy.

(Źródło: UM Kłobuck)

Urząd Miejski w Lublińcu 
uruchomił infolinię dla 
mieszkańców, którzy 

nie radzą sobie emocjonalnie 
z trudną sytuacją związaną 
z epidemią choroby COVID-19.
Przez sześć dni w tygodniu, od 

poniedziałku do soboty przez trzy 
godziny pod telefonem dyżuruje 
dyplomowany psycholog – San-
dra Kazek.
Infolinia czynna jest od godz.  
18 do 21.
Numer infolinii: 537 795 720.

Gmina Kłobuck kupiła 
laptopy, które pomogą 
w prowadzeniu zdal-

nego nauczania. Sprzęt wart 
blisko 80 tys. złotych kupiono 
dzięki dofinansowaniu, o ja-
kie postarał się kłobucki sa-
morząd w ramach programu 
„Polska Cyfrowa”.
Wniosek złożony przez miasto 
do Ministerstwa Cyfryzacji został 
pozytywnie zaopiniowany i gmi-
na mogła kupić 41 laptopów wraz 
z akcesoriami.

Sprzęt komputerowy został prze-
kazany dyrektorom szkół podsta-
wowych działających na terenie 
gminy.

Komputery trafiły do tych 
uczniów, którzy nie posiadają od-
powiedniego sprzętu, aby uczest-
niczyć z zajęć online. Po zakoń-
czeniu epidemii sprzęt wróci do 
szkoły.
Jak informuje samorząd, pienią-
dze przeznaczone na wsparcie dla 
uczniów w całym kraju w wyso-
kości 186 mln złotych pochodzą 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w Ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa 2014 - 2020. 

Gmina Kłobuck otrzymała w ra-
mach akcji #ZdalnaSzkoła pomoc 
w wysokości 79 963 zł.
(Źródło: UM Kłobuck)

Miejski Dom Kultury 
w Lublińcu dostał się 
do prestiżowego pro-

gramu Narodowego Centrum 
Kultury „Zaproś nas do sie-
bie”. Spośród setek zgłoszeń 
organizatorzy wybrali 16 in-
stytucji (w tym oczywiście 
MDK), których pracownicy 
przez najbliższe miesiące będą 
wymieniać się doświadczenia-
mi, planować 
i szkolić się 
pod okiem 
specjalistów. 
Pierwsze spo-
tkanie przed-
stawicieli in-
stytucji miało 
się odbyć 
na początku 
kwietnia. I… odbyło się – w nie-
co innej formie. Dzięki możli-
wościom, które dają technologie 
na wideokonferencji spotkali się 
przedstawiciele domów i ośrod-
ków kultury z różnych zakątków 
Polski. MDK reprezentowany 
był m.in. przez dyrektor – Agatę 
Woźniak-Rybkę. 

Cały program „Zaproś nas do sie-
bie” polega na spotkaniach, szko-
leniach i wizytach studyjnych. 
Nikt chyba nie spodziewał się, 
że zamiast odwiedzin i spotkań 
„twarzą w twarz” przyjdzie rozpo-
czynać współpracę od spotkania 
online. Ważne jednak, że zamiast 
całkowitego zawieszenia progra-
mu – jego organizatorzy i uczest-
nicy dostosowują się do sytuacji. 

Instytucje – również Miejski Dom 
Kultury w Lublińcu – będą otrzy-
mywać konkretne zadania do zre-
alizowania. Tak, by w końcu przy 
realnym spotkaniu, ruszyć z pełną 
parą do działania z Narodowym 
Centrum Kultury. 

(MDK Lubliniec)

Do aresztu trafił 26-letni 
mieszkaniec powiatu 
radomszczańskiego po-

dejrzany o handel narkotyka-
mi. Jak ustaliła radomszczań-
ska policja, w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy mężczyzna 
wprowadził do obiegu około 
1,6 kg różnych narkotyków.

Policjanci z wydziału krymi-
nalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Radomsku zatrzymali 
20-letniego mieszkańca Radom-
ska podejrzanego o posiadanie 
i odstępowanie innym osobom 
marihuany. Przy mężczyźnie zna-
leziono 6 działek z narkotykami. 
W toku prowadzonej sprawy po-
licja zatrzymała kolejnego męż-
czyznę, tym razem mieszkańca 
powiatu radomszczańskiego.

Przy 26-latku policjanci znaleźli 
łącznie 119 gramów marihuany, 
amfetaminy i heroiny. Jak ustalo-
no, człowiek ten w okresie od li-
stopada 2019 r do kwietnia 2020 
r wprowadził do obrotu ponad 1,6 
kg różnych narkotyków. Mężczy-
zna działał w warunkach recydy-
wy, gdyż wcześniej odbywał karę 
pozbawienia wolności za podobne 
przestępstwa.

Wobec 20-latka zastosowano do-
zór policyjny, natomiast wobec 
26-latka prokuratora wystąpiła 
do sądu o zastosowanie aresztu 
na okres 3 miesięcy. Aresztowa-
nemu mężczyźnie grozi kara do 
12 lat pozbawienia wolności.

(Źródło:KPP Radomsko)

Druhowie pomagają dezynfekować miasto Nie radzisz sobie z emocjami, 
zadzwoń do psychologa

Laptopy do nauki zdalnej

Zaproś kulturę

Areszt dla dilera narkotyków

W ramach prowadzo-
nych po zimie wio-
sennych porządków, 

samorząd Myszkowa uzupeł-
nił w mieście stojaki na rowery 
oraz kosze na śmieci.
Przy Szkołach Podstawowych nr 
3 i 5 oraz przed Urzędem Miasta 
zamontowano 35 nowych stoja-
ków na rowery. Wybrano ten sam 
model, który pojawił się rok wcze-
śniej przed szkołaą numer jeden. 
Jak się okazało, tamtejsze stojaki 
na rowery nie tylko bardzo spodo-
bały się myszkowianom, ale także 
okazały się stabilne, mocne i od-
porne na działania wandali.
W ramach wiosennych porząd-
ków miasto wymienia również li-
czące już sobie ponad 10 lat kosze 
na psie odchody typu „Asik”.
Jak informuje samorząd, tam, 
gdzie są one już bardzo zniszczo-
ne, wstawiane są nowe, estetycz-

ne, wpisujące się w komplekso-
wą, małą architekturę użytkową 
miasta.
W Myszkowie przybywa także 
w różnych punktach koszy na 
śmieci. Pojawiły się one w miej-

scach sugerowanych przez miesz-
kańców. W sumie tej wiosny na 
ulicach Myszkowa przybyło ich 
już dwadzieścia pięć.

(Źródło: UM Myszków)

Wiosenne porządki w mieście
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Władze Lublińca przy-
gotowały dla lo-
kalnych firm “Lu-

bliniecki Pakiet Wsparcia 
Przedsiębiorców”. W ogłoszo-
nym przez samorząd projekcie 
znalazły się m.in. propozycje 
całkowitego lub częściowego 
umorzenia czynszów i podat-
ków lokalnych.

Opracowany wspólnie przez wła-
dze miasta i Radę Miejską Lu-
blińca “Lubliniecki Pakiet Wspar-
cia Przedsiębiorców” składa się 
z czterech filarów. Dotyczą one 
działań w zakresie: czynszów 

w lokalach miejskich, opłat za 
dzierżawę nieruchomości gmin-
nych, podatków i opłat lokalnych 
oraz doradztwa i wsparcia infor-
macyjnego dla firm.

Jak napisano we wstępie do tego 
dokumentu, program przygoto-
wano, aby pomóc mikro przed-
siębiorcom, a także małych i śred-
nim firmom lokalnym przetrwać 
trudny czas epidemii.

Samorząd lubliniecki zdecydował 
się na opracowanie pakietu pomo-
cowego, widząc, jak niedoskonały 
i niewystarczający jest projekt po-
mocy dla polskiego biznesu przy-
gotowany na szczeblu rządowym. 
Propozycja samorządu ma być re-
alną, a przede wszystkim szybką 
formą pomocy dla firm, którym 
z powodu sytuacji epidemicznej 
w kraju grozi upadłość.

Pierwszy filar dotyczący czynszu 
w lokalach użytkowych przewidu-
je 100-procentowe zwolnienie dla 
firm, które musiały zamknąć swo-
ją działalność na mocy rozporzą-
dzenia rządowego. To nie koniec 
propozycji w tym filarze. Gmina 
chce pomóc tym firmom również 
po wznowieniu przez nie działal-
ności. Proponuje 50-procentowy 

rabat w opłacie za czynsz przez 
3 miesiące z dodatkową karencją 
spłaty na 6 miesięcy.
Ponadto ten punkt Paktu zawiera 
ofertę 50-procentowego czynszu 
dla pozostałych firm, które utrzy-
mały i kontynuują swoją działal-
ność, a których płynność finanso-
wa uległa pogorszeniu w związku 
z COVID-19.

Na ulgi te będą mogli liczyć 
przedsiębiorcy, którzy zwrócą się 
do samorządu z odpowiednim 
wnioskiem.

Analogiczne ulgi przewidziano 
w drugim filarze projektu, któ-

ry dotyczy czynszu za dzierżawę 
miejskich nieruchomości.

Trzeci filar paktu związany jest 
z podatkami i opłatami lokalnymi. 
Samorząd proponuje w nim zwol-
nienie z podatku od nieruchomo-
ści od kwietnia do czerwca dla 
mikro firm oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw, które w związ-
ku z epidemią odczuły trudności 
finansowe. W tym punkcie pro-
gramu gmina proponuje także 
umorzenie zaległości lub ich od-
roczenia. Samorząd zapowiada, 
że biorąc pod uwage obecną sytu-
ację nie będzie również do końca 
września wystawiał upomnień 
i tytułów egzekucyjnych za zale-
głości podatkowe.

Władze Lublińca zamierzają po-
nadto ruszyć z pomocą prawną 
i doradztwem finansowym dla 
przedsiębiorców. To czwarty fi-
lar programu. Przewiduje on 
utworzenie Punktu Informacji 
i Doradztwa Kryzysowego we 
współpracy z Lubliniecką Radą 
Gospodarczą. Gmina chce rów-
nież ruszyć z doradztwem w za-
kresie prawa i finansów wspólnie 
z Regionalną Izbą Gospodarczą 
w Katowicach.

W gminie Koziegłowy 
przeprowadzono wy-
mianę oświetlenia 

ulicznego.
Wyeksploatowane oprawy sodo-
we zastąpione zostały są przez 
nowoczesne źródło światła typu 
LED. 
Nowe oświetlenie ledowe poja-
wiło się w miejscowościach Ko-
ziegłowy (Rosochacz, Wylągi), 

Mzyki i Gniazdów. Projekt pt. 
„Poprawa efektywności energe-

tycznej oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy i Miasta Kozie-
głowy – etap II” realizowany jest 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020, Oś 
Priorytetowa IV „Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyj-
na”. Działanie 4.5 „Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie” Poddziałanie 4.5.2. 
„Niskoemisyjny transport miej-

ski oraz efektywne oświetlenie – 
RIT”. 
Jak informuje samorząd Ko-
ziegłów, celem inwestycji była 
poprawa efektywności energe-
tycznej, zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię elektryczną, 
redukcja emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery oraz poprawa komfor-
tu i bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego. 

Do tej pory w sumie wymieniono 
423 opraw sodowych oświetle-
nia ulicznego na oświetlenie typu 
LED. Zakres prac obejmował do-
stawę opraw oraz montaż osprzę-
tu wraz z niezbędnymi materiała-
mi instalacyjnymi. 

Wartość całkowita zadania wy-
niosła 540 540,54 zł, a dofinanso-
wanie – 400 000,00 zł. 
Na tym jednak nie koniec. Sa-
morząd zamierza kontyunować 
program i zmodernizować oświe-
tlenie uliczne w kolejnych miej-
scowościach na terenie Gminy 
i Miasta Koziegłowy.
(Fot. UMiG Koziegłowy)

3,8 mln zł otrzymał 
na walkę z koro-
nawirusem Szpi-

tal Powiatowy w Myszkowie. 
Dotacja została przyznana 
w ramach Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego.

Pieniądze, jakie dostanie mysz-
kowski szpital przeznaczone zo-
staną m.in. na zakup wyposaże-
nia, modernizację infrastruktury 
szpitalnej, środki ochrony osobi-

stej, środki dezynfekcyjne i urzą-
dzenia do dezynfekcji, materiały 
do diagnostyki niezbędne do le-
czenia pacjentów w stanie nagłe-
go zagrożenia życia wynikającego 
z zaostrzenia choroby COVID-19 
oraz pacjentów zakażonych wiru-
sem SARS-CoV-2.
Jak poinformowało Starostwo 
Powiatowe w Myszkowie, powia-
towy szpital planuje kupić nastę-
pujący sprzęt:
• 15 respiratorów, zarówno 

stacjonarnych, jak i przeno-
śnych

• 2 defibrylatory
• bronchofiberoskop z torem 

wizyjnym
• 5 pomp infuzyjnych
• aparat RTG, przyłóżkowy
• 2 videolaryngoskopy
• mobilny USG
• 2 aparaty do mechanicznej 

kompresji klatki piersiowej.
(Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Myszkowie)

Powstał “Lubliniecki Pakiet 
Wsparcia Przedsiębiorców”

Nowe i ekonomiczne oświetlenie ulic

Prawie cztery miliony dla Szpitala w Myszkowie

Region

W Lublińcu rozpoczę-
ła się dezynfekcja 
miasta. Odkażaniem 

miejskich placów i ulic zajmu-
ją się druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lublińcu.
Straży w pierwszej kolejności 

spryskiwali specjalnym płynem 
najczęściej odwiedzane przez 
mieszkańców miejsca w mieście. 
Na pierwszy ogień poszedł więc 

lubliniecki Rynek. Odkażono tak-
że inne miejsca, m.in. przystanki 
autobusowe, Bulwar Grotowskie-
go, rejon promenady, a także sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu ulic Mickiewicza, Kilińskiego 
i Stalmacha.

Środki do dezynfekcji, sprzęt do 
rozpylania płyny oraz specjalne 
kombinezony i środki ochrony 
osobistej dla strażaków zapewnił 

lubliniecki samorząd.

Jak zapowiadają władze miasta, 
nie będzie to jednorazowa akcja. 
Gmina chce odkazić także moż-
liwie jak najwięcej przestrzeni 
wokół sklepów, czy aptek, a więc 

tych miejsc, w których spotyka się 
najwięcej ludzi.

(Fot. Facebook OSP Lubliniec)

W Lublińcu strażacy pomagają odkażać ulice
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Po przerwie związanej 
z sytuacją epidemiczną, 
ponownie otwarte zosta-

ło miejskie targowisko w Kło-
bucku. Decyzję taką podjął 
burmistrz miasta Jerzy Za-
krzewski.

Zarządzenie burmistrza przywra-
cające handel na targowisku ma 
pomóc w powolnym powrocie do 
rzeczywistości oraz wesprzeć lo-

kalnych przedsiębiorców.
Do odwołania nandel zostaje 
ograniczony jednak wyłącznie do 
artykułów spożywczych oraz ar-
tykułów chemiczno-sanitarnych. 
Na placu targowym kupować bę-
dzie można więc m.in. warzywa, 
owoce, a także artykuły rolne.
Na targowisku obowiązuje za-
chowanie aktualnych obostrzeń 
związanych z epidemią, a więc za-
krywanie ust i nosa, zachowanie 

bezpiecznej odległości 2 metrów, 
a także limit 4 osób przypadają-
cych na dane stoisko. Podobnie 
jak w sklepach, zakupy będzie 
można robić wyłącznie w ręka-
wiczkach.
Jak zapowiada miasto, kontro-
lę targowiska w zakresie prze-
strzegania obostrzeń sprawować 
ma zarządca, którym jest Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kłobucku.

Maseczki dla pogoto-
wia, szpitala, a tak-
że dla mieszkańców 

Myszkowa kupił tamtejszym 
samorząd. W ramach walki 
z koronawirusem gmina na-
była również dwa urządzenia 
do dezynfekcji pomieszczeń — 
ozonatory.
Jeden z nich przekazano mysz-
kowskim karetkom, a drugi samo-
rząd wykorzystuje do bieżących 
potrzeb, np. oferując pomoc miej-
scowym taksówkarzom w ozono-
waniu samochodów.
Maseczki, do wyczerpania zapa-
sów, rozdaje Straż Miejska. Kto 
nie ma jeszcze wymaganej przepi-
sami maseczki, może o nią spytać 
strażnika miejskiego.
Wcześniej władze miejskie prze-
kazały maseczek i przyłbice do 
sklepów, na pogotowie i do szpi-

tala. Teraz przyszedł czas na 
mieszkańców Myszkowa. (Źródło: UM Myszków)

Fundamentem każdego 
domu kultury są ludzie. 
Ludzie dla ludzi tworzą 

koncerty, wystawy, zajęcia ar-
tystyczne… Sytuacja, w której 
jesteśmy teraz jest trudna, nie 
ma co ukrywać. Wydarzenia 
odwołane, zostajemy w do-
mach… I choć wydawałoby się, 
że nie dzieje się nic – w MDK 
pracownicy i instruktorzy 
działają, by kultura była ciągle 
obecna w życiu lublińczan. 

Nowa sytuacja, nowe rozwią-
zania

Od początku Miejski Dom Kul-
tury w Lublińcu śledził to, co 
dzieje się nie tylko w świecie 
społecznym, gospodarczym, ale 
i w świecie kultury. W pierwszych 
dniach społecznej kwarantanny 
pracownicy MDK wyszukiwa-
li propozycje dla kulturalnego 
spędzenia czasu, którymi dzielili 
się na Facebooku i stronie www. 
Odwołana została większość wy-
darzeń – jednak dwa z nich udało 
się przenieść do strefy internetu. 
Odbył się więc konkurs na wiel-
kanocną pisankę (dostarczono aż 
136 zdjęć prac!) i jarmark wiel-
kanocny online (który odwiedziło 
prawie 2000 osób). 

Sekcje działają… online!

Zajęcia sekcji, warsztaty to spo-
tkania, które w zasadzie opierają 
się na kontakcie między ludźmi, 
pracą indywidualną lub w grupie. 
Co w takim razie zrobić, gdy znika 
możliwość spotkania się w sali? 
Instruktorzy w całej Polsce – rów-
nież w lublinieckim MDK, posta-
nowili przenieść swoje działania 
do sieci. Online odbywają się za-
jęcia formacji tanecznych prowa-
dzonych przez Katarzynę i Mar-
cina Koszczyków, street dance 
oraz breakdance pod kierunkiem 

Damiana Knopa, rytmika dla naj-
młodszych z Małgorzatą Prowdą. 
Swoje próby online ma też Miej-
ska Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
pod kierunkiem Bartłomieja Pię-
ty, a Japończycy – Risaki i Yosuke 
– prowadzą lekcje języka. 

Nie ma co ukrywać – dla prowa-
dzących i uczestników takie za-
jęcia to wyzwanie. I chociaż cza-
sem technologie nie sprzyjają, bo 
przerywa, bo słaby obraz, bo nic 
nie słychać – radość spotkania 
i twórczego działania jest nieoce-
niona. 

Co dalej? 

Zespół MDK pracuje również nad 
wnioskiem do programu „Kultu-
ra w sieci”, który to program jest 
odpowiedzią Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego na 
obecną sytuację. Być może wkrót-
ce ruszy… wirtualny dom kultury.
- Kompleksowy projekt, w którym 
każdy z dostępem do Internetu 
będzie mógł skorzystać z oferty 
MDK. – mówi Agata Woźniak-
-Rybka, dyrektor domu kultury 
- Żadnych szczegółów jednak nie 
mogę zdradzić, trzymajcie kciuki 
za sukces i uzyskanie dofinanso-
wania – podsumowuje. 

Pozostaje mieć nadzieję, że zno-
szone sukcesywnie obostrzenia 
i wprowadzane środki ostrożno-
ści pozwolą już wkrótce na spoty-
kania kulturalne w bezpiecznych 
warunkach. Miejski Dom Kultury 
zaprasza do śledzenia jego strony 
www oraz Facebooka, na którym 
– oprócz propozycji ze świata 
kultury – również pojawiają się 
informacje o wsparciu artystów 
i twórców w tym niezwykle trud-
nym dla nich okresie.

(Źródło: MDK Lubliniec)

W areszcie spędzi naj-
bliższe trzy miesiące 
63-letni mieszkaniec 

gminy Miedźno podejrzany 
o znęcanie się nad żoną.

Zatrzymany nie pierwszy raz jest 
oskarżony o znęcanie się nad 
współmałżonką. Teraz grozi mu 
kilka lat więzienia.

63-latek został zatrzymany przez 
policję po kolejnej awanturze 
domowej. Tego dnia policjanci 
z Kłobucka interweniowali w jego 
domu dwukrotnie. W konse-
kwencji funkcjonariusze założyli 
niebieską kartę, a następnie za-
trzymali mężczyznę. Jak się oka-
zało, awanturnik miał w organi-

zmie ponad 3 promile alkoholu.
Jak informuje Komenda Powiato-
wa Policji w Kłobucku, podejrza-
ny w przeszłości był już karany za 
znęcanie się nad osobą najbliższą, 
a kilka dni przed zatrzymaniem 
opuścił areszt.
Mężczyzna po powrocie do domu 
cały czas pił, wszczynał awantury, 
ubliżał i poniżał swoją żonę, a tak-
że pluł kobiecie w twarz i groził 
pozbawieniem jej życia. Często-
chowski sąd, na wniosek śled-
czych, podjął decyzję o tymcza-
sowym aresztowaniu mężczyzny, 
który spędzi w areszcie najbliższe 
3 miesiące. Teraz domowemu 
oprawcy grozi nawet kilkuletni 
pobyt za kratkami.
(Źródło: KPP Kłobuck)

Zakończył się remont jed-
nej z najważniejszych 
ulic w Radomsku — ulicy 

Reymonta. Zmodernizowano 
nie tylko nawierzchnię drogi, 
ale także zmieniono w znaczą-
cy sposób wygląd tego frag-
mentu miasta.

Nowa ulica, nowe chodniki, a do 
tego nowe rośliny posadzone 
wokół, to efekt trwających kilka 
miesięcy prac. W okolicy pojawiło 

się nowoczesne, energooszczędne 
oświetlenie, a na ławeczce przy 
ulicy zasiadł jej patron — Wła-
dysław Reymont, noblista, autor 
“Chłopów”.
Całość zaprojektowano oraz wy-
konano w ten sposób, aby w tej 
części centrum Radomska można 

było w przyszłości organizować 
niewielkie imprezy hadlowo-re-
kreacyjne, np. jarmarki i kierma-
sze.

Na ulicy przywrócono ruch dwu-
kierunkowy, co z pewnością 
usprawni poruszanie się po mie-
ście, a na swoje dawne trasy wró-
cił autobusy miejskie.

Modernizacja ulicy to jedna 
z droższych inwestycji miasta 

ostatnich miesięcy. Całość kosz-
towała blisko 6,5 mln zł.

(Źródło: UM Radomsko)

Kłobuckie targowisko znowu otwarte

Miasto kupiło maseczki i ozonatory

Wirtualna kultura

Znęcał się nad żoną, 
teraz posiedzi

Ulica gotowa, Reymont na ławeczce, 
autobusy na starych trasach

Region
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W tym tygodniu znie-
siony został zakaz re-
kreacyjnych wyjść do 

lasów, parków, czy na miejskie 
skwery. 

Oczywiście z zachowaniem za-

sad bezpieczeństwa, nie robiąc 
żadnych dużych imprez czy 
spotkań towarzyskich, wolno 
nam teraz także cieszyć się Jurą 
Krakowsko-Częstochowską. 
Proponujemy więc kilka inte-
resujących miejsc, które warto 

odwiedzić w trakcie wypadów  
za miasto. 

Pustynia Błędowska
Pustynia Błędowska to jedno 
z najbardziej oryginalnych miejsc 

Jury Krakowsko - Częstochow-
skiej.
Powstała na skutek działalno-
ści człowieka pustynia w samym 
sercu Europy to miejsce wyjątko-
we, bowiem możemy tu poczuć 
specyficzny mikroklimat, a także 
nacieszyć oczy widokiem lotnych 
piasków.
Owe specyficzne warunki były 
podczas II wojny Światowej wy-
korzystane przez słynny Africa 
Corps, bowiem tu właśnie utwo-
rzono poligon symulujący przy-
szły teren walk jednostki. Pu-
stynia Błędowska była również 
scenografią do słynnego filmu 
„Faraon”.
Radzimy skorzystać ze szlaków ja-
kie wytyczone są pomiędzy miej-
scowościami Błędów, Chechło 
i Klucze.
Polecamy skorzystać z tarasów 
widokowych znajdujących się na 
wzgórzu Czubatka w Kluczach 
oraz na wzniesieniu Dąbrówka we 
wsi Chechło.
Z obu miejsc możemy podziwiać 
panoramę Pustyni Błędowskiej.

Mstów
Leżący tuż obok Częstochowy 
Mstów pełen jest miejsc urokli-

wych. Jest to jedna z najstarszych 
miejscowości regionu Często-
chowskiego bowiem wzmianki 
o Mstowie znajdziemy już w bulli 
Papieża Celestyna III z 1193 roku. 
Przed tą datą najprawdopodob-
niej powstał Klasztor Kanoników 
Regularnych Laterańskich bę-
dący najcenniejszym zabytkiem 

Mstowa. Kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i klasz-
tor Kanoników Regularnych Late-
rańskich leży na wzgórzu otoczo-
ny murami z 9-cioma basztami

Nad Wartą kilka lat temu roz-
budowano tereny rekreacyjne. 
Z platform widokowych można 
podziwiać przełom Warty, Skałę 
Miłości, znajdziemy ścieżku re-
kreacyjne wokół zbiornika wod-
nego Tasarki, odpoczniemy na 
piaszczystej plaży.

Kroczyce - Góra Zborów 
i Okiennik Wielki
Góra Zborów znajdująca się w po-
bliżu Kroczyc stanowiąca część 
zajmującego 45ha Rezerwatu 
Przyrody to najwyższe wzniesie-
nie dawnego województwa Czę-
stochowskiego - 462 m.n.p.m, 
Góra Zborów to naturalny punkt 
widokowy, z którego możemy po-
dziwiać panoramy Jury. Sam re-
zerwat zaś pełen jest iglic, turni, 
grot, jaskiń. Na północ od Góry 
Zborów wznosi się Góra Kołoczek 
z pokrytym lasem grzbietem, 
którego grań tworzą przepiękne 
ostańce z Wielkim Dziadem na 
czele. Pomiędzy obydwoma gó-

rami wije się wiele dróg i ścieżek, 
a z uwagi na bardzo interesujący 
i malowniczy teren poprowadzo-
no tu kilka szlaków turystycz-
nych, ułatwiających poruszanie 
się w terenie i dotarcie do najcie-
kawszych miejsc.

Niedaleko Kroczyc, obok wsi Pia-

MstówMstów
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MstówMstów

Rekreacja
Jura na weekend

Pustynia BłędowskaPustynia Błędowska
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seczno możemy podziwiać jedną 
z najbardziej znanych formacji 
skalnych Jury, Okiennik Wielki. 
Jest to skała z „wybitym” otwo-
rem o średnicy ponad 5m i głębo-
kości 7 metrów.
Dołożywszy wysokość ściany oko-
ło 30 metrów tworzy to wyjątko-
wo widowiskowe miejsce.

Dolina Będkowska
Mamy na Jurze pustynię, ale 
mamy i wodospad. Aby zobaczyć 
Wodospad Szum, należy dotrzeć 
do największej Jurajskiej doliny 

do Doliny Będkowskiej.

Dolina uchodząca za najpiękniej-
szą w całej Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej pełna jest charakte-
rystycznych ostańców.
Znajdziemy tu „Dupę Słonia” ska-
łę wyjątkowo popularną wśród 
miłośników wspinaczki, Brandy-
sową Skałę, Sokolicę - najwyższą 
skałę Jury, Czarcie Wrota i wiele 
innych. Dopełnieniem atrakcji są 
jaskinie z udostępnioną do zwie-
dzania Jaskinią Nietoperzową.
Spokojnie przemierzymy całą 

okolicę licznymi 
tu ścieżkami ro-
werowymi i szla-
kami pieszymi.

Niegowa - Mirów i Bobolice

Jednymi z najczęściej na Jurze 
odwiedzanymi obiektami obok 
Ogrodzieńca i Olsztyna są dwie 

malowniczo umiejscowione nie-
wielkie warownie Mirów i Bobo-
lice.
Zamek Bobolice już w pełni zre-
konstruowany to prawdziwa per-

ła wśród jurajskich fortec. Obec-
nie zaś odbudowywany zamek 
w Mirowie z pewnością nie będzie 
mniej widowiskowy, gdy odzy-
ska dawną świetność. Oba zamki 
jeszcze niedawno łączyła ścieżka, 
którą można było wśród ostań-
ców spacerem przejść z Mirowa 
do Bobolic w około 30 minut. 
Jednak obecnie teren niestety jest 
ogrodzony, miejmy nadzieję, że 
jedynie na czas budowy.

Pilica, zamek Smoleń
Leżący w Gminie Pilica zamek 
Smoleń to kolejna z warowni two-
rzących Szlak Orlich Gniazd.
Zamek podobnie jak wszystkie 
zamki Jury Krakowsko-Często-
chowskiej jest malowniczo osa-
dzony na wapiennym wzgórzu, 
które w całości jest objęte ochro-
ną jako rezerwat przyrody.

Zamek w ostatnich latach został 
poddany gruntownej rewitalizacji 
i oddany do zwiedzania. Z charak-
terystycznej wieży rozpościera się 
zapierający dech widok na Jurę 

Krakowsko-Częstochowską.

Siewierz
Siewierz znajdujący się w połowie 
drogi między Częstochową a Ka-

towicami ma wiele do zaoferowa-
nia dla turystów.
Najbardziej znany obiekt histo-
ryczny to Zamek Biskupi, którego 
historia sięga XII stulecia. Syste-
matycznie prowadzi się tu prace 
renowacyjne i zabezpieczające 
a cały budynek robi spore wraże-
nia na rzeszach odwiedzających 
go turystów.

Po zwiedzaniu możemy spokoj-
nie spędzić czas na łonie przyrody 
nad powstałym w latach 60 tych 
ubiegłego wieku Zalewem Prze-
czyckim.

Na zalewie uprawiać można że-
glarstwo oraz inne sporty wodne 
i motorowodne. Można też wy-
począć na trawiastych i piaszczy-
stych plażach.
Wokół jeziora powstały komplek-
sy wypoczynkowe.

Mnogość półwyspów, zatoczek, 
plaż - wszystko to sprawia, że 
można tu przyjemnie poleniucho-
wać jak i aktywnie uprawiać spor-
ty wodne.

fo
to

: a
rc

h.
 Z

w
ią

zk
u 

G
m

in
 J

ur
aj

sk
ic

h 
fo

t. 
Ja

ku
b 

K
ra

w
cz

yk
fo

to
: a

rc
h.

 Z
w

ią
zk

u 
G

m
in

 J
ur

aj
sk

ic
h 

fo
t. 

Ja
ku

b 
K

ra
w

cz
ykDolina Będkowska Dolina Będkowska 

Rekreacja

SiewierzSiewierz

fo
to

: a
rc

h.
 Z

w
ią

zk
u 

G
m

in
 J

ur
aj

sk
ic

h 
fo

t. 
Ja

ku
b 

K
ra

w
cz

yk
fo

to
: a

rc
h.

 Z
w

ią
zk

u 
G

m
in

 J
ur

aj
sk

ic
h 

fo
t. 

Ja
ku

b 
K

ra
w

cz
yk

PilicaPilica

fo
to

: a
rc

h.
 Z

w
ią

zk
u 

G
m

in
 J

ur
aj

sk
ic

h 
fo

t. 
Ja

ku
b 

K
ra

w
cz

yk
fo

to
: a

rc
h.

 Z
w

ią
zk

u 
G

m
in

 J
ur

aj
sk

ic
h 

fo
t. 

Ja
ku

b 
K

ra
w

cz
yk

NiegowaNiegowa

fo
to

: a
rc

h.
 Z

w
ią

zk
u 

G
m

in
 J

ur
aj

sk
ic

h 
fo

t. 
Ja

ku
b 

K
ra

w
cz

yk
fo

to
: a

rc
h.

 Z
w

ią
zk

u 
G

m
in

 J
ur

aj
sk

ic
h 

fo
t. 

Ja
ku

b 
K

ra
w

cz
yk

Dolina Będkowska - Dupa SłoniaDolina Będkowska - Dupa Słonia

foto: arch. Związku Gmin Jurajskich fot. Jakub Krawczykfoto: arch. Związku Gmin Jurajskich fot. Jakub Krawczyk
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Politechnika Śląska – razem przeciw epidemii
Wszystkie ręce na po-

kład! – tak w skrócie 
można podsumować 

działania studentów, dokto-
rantów, naukowców i władz 
Politechniki Śląskiej w związ-
ku z walką z koronawirusem. 
Gliwicka uczelnia jedna z 10 
w Polsce szkół wyższych, któ-
ra posiada status uczelni ba-
dawczej, aktywnie włączyła 
się w poszukiwanie nauko-
wych rozwiązań do powstrzy-
mania pandemii i walki z jej  
skutkami.

Kamera mierzy temperaturę
Politechnika Śląska opracowała 
system przesiewowego mierze-
nia temperatury z użyciem ka-
mer termowizyjnych dla Szpitala 
Miejskiego nr 4 w Gliwicach, któ-
ry zwrócił się do uczelni z prośbą 
o pomoc. Naukowcy z Pracowni 
Inżynierii Biomedycznej biome-
d~lab zaoferowali wykorzystanie 
kamer termowizyjnych, które 
mogą być użyte do bezdotykowe-
go badania z odległości tempe-
ratury pacjentów i osób prze-
kraczających próg szpitala lub 
przychodni. 
– W Pracowni Inżynierii Bio-
medycznej biomed~lab od lat 
zajmujemy się pomiarami wiel-
kości fizjologicznych. – wyjaśnia 
dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski 

z Politechniki Śląskiej. – Stara-
my się wykorzystać tę wiedzę, 
którą posiadamy, aby wspomóc 
i pracować razem dla dobra lu-
dzi wobec potrzeb, które pojawi-
ły się w ostatnim czasie. Obecnie 
dwa gliwickie szpitale korzystają 
z takiej pomocy naukowców
Przyłbice dla szpitali
Uczelnia nie pozostała obojęt-
na na dramatyczne apele lekarzy 
i placówek medycznych o pomoc 
w pozyskiwaniu dla personelu 
niezbędnych środków ochron-
nych, minimalizujących ryzyko 
zakażenia przenoszonym drogą 
kropelkową koronawirusem. Pra-
cownicy Wydziału Inżynierii Bio-
medycznej Politechniki Śląskiej 
rozpoczęli produkcję przyłbic 
dla szpitali w Zabrzu i Gliwicach 
wykorzystując technologię druku 
3D. Do akcji włączyły się kolejne 
osoby i dziś w produkcję zaanga-
żowanych jest większość wydzia-
łów uczelni. Dzięki współpracy 
prawie 40 instytucji systemu 
ochrony zdrowia otrzymało blisko 
3000 przyłbic ochronnych. 
- Będziemy jeszcze produko-
wać przyłbice, jednak obserwu-
jąc spadające zapotrzebowanie 
przechodzimy do nowych wy-
zwań w walce z epidemią ko-
ronawirusa – podkreśla prof. 
Marek Gzik, dziekan Wydziału 
Inżynierii Biomedycznej.

Z kolei naukowcy z Wydziału 
Mechanicznego Technologicz-
nego przeprowadzili prace nad 
projektem, modelem i prototy-
pem przyłbicy ochronnej, która 
będzie wykonywana technologią 
wtrysku, co pozwoli na znaczne 
przyspieszenie produkcji i zwięk-
szenie serii produkowanych 

osłon ochronnych. Zaprojekto-
wali także w porozumieniu z le-
karzami specjalnie na potrzeby 
personelu medycznego elementy, 
dzięki którym udało się połączyć 
maskę do nurkowania z filtrem 
hepa, uzyskując tym samym ma-
skę ochronną. Aktualnie rozpo-
częli pracę nad kolejnym mode-
lem przejściówek, pasującym do 
innego rodzaju masek. - Przej-
ściówki wydrukowane przez 
naukowców z wielu wydziałów 

Politechniki Śląskiej zostały prze-
kazane Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy, która rozpocznie 
dystrybucję masek ochronnych 
do szpitali w całej Polsce. - mówi 
prof. Anna Timofiejczuk, dziekan 
Wydziału Mechanicznego Tech-
nologicznego.
Brama zdezynfekuje

Od polowy kwietnia w Szpitalu 
Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu 
działa komora dezynfekująca. To 
wynik współpracy zespołu dr inż. 
Magdaleny Bogackiej z Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Energe-
tyki Politechniki Śląskiej i firmy 
WAAM, której współwłaściciel 
jest absolwentem uczelni. Spe-
cjalna brama pozwala personelo-
wi ratowniczemu odkazić swoje 
kombinezony ochronne, aby ryzy-
ko zakażenia się wirusem SARS-

-CoV-2 przy ich ściąganiu zostało 
zminimalizowane. Inspiracją były 
przenośne komory do dezynfek-
cji całego ciała zaprojektowane 
i przetestowane w Wietnamie. 
- Personel medyczny może wy-
bierać czas odkażania oraz ma 
pełną kontrolę nad monitoro-
waniem procesu dezynfekcji za 
pomocą świetlnych elementów 
informacyjnych. Osoba, która 
będzie odkażana, będzie otrzy-
mywać informację, co ma robić: 
czy ma podnieść ręce, obrócić 
się itp., tak aby dezynfekcji uległ 
cały kombinezon – wyjaśnia  
dr inż. Magdalena Bogacka.
Brama odkażająca jest unikal-
na w skali naszego kraju. 
- Jako uczelnia badawcza mamy 
szczególny obowiązek aktyw-
nego włączania się w poszuki-
wania naukowych, skutecznych 
rozwiązań powstrzymania 
pandemii koronawirusa (SAR-
S-CoV-2) – mówi Rektor Poli-
techniki Śląskiej prof. Arkadiusz 
Mężyk, który ogłosił konkurs na 
dofinansowanie badań związa-
nych ze zwalczaniem COVID-19 
- Mam nadzieję, że to rozwiąza-
nie ułatwi realizację badań już 
rozpoczętych i umożliwi poszu-
kiwanie skutecznych rozwiązań 
w walce z zagrożeniem, które tak 
dotkliwie dotyczy nas wszystkich 
– dodaje.
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Studia w czasach pandemii
Czy zajęcia online to przy-

jemność czy nauka za 
karę? Czy podczas onli-

ne’owych wykładów zdarzają 
się zabawne sytuacje? Czy pra-
cę dyplomową można napisać 
i obronić zdalnie? Na wszyst-
kie powyższe pytania, a także 
na wiele innych, szczegółowo 
odpowiada studentka prawa 
Uczelni Łazarskiego – Milena 
Walczyk. 
Zapraszamy do przeczytania lub 
obejrzenia wywiadu:
https://www.youtube.com/
watch?v=ogNb57KrYQ8

Jak wyglądają obecnie typowe 
zajęcia na prawie na Uczelni 
Łazarskiego?
Wszystkie moje zajęcia odbywa-
ją się na jednej platformie - Mi-
crosoft Teams i są prowadzone 
w czasie rzeczywistym, zgodnie 
z planem zajęć. Niektórzy wykła-
dowcy udostępniają nam wcze-
śniej materiały, żebyśmy przy-
gotowali się do zajęć, a inni na 
bieżąco udostępniają nam pulpit 
swojego komputera i możemy 
wszyscy razem śledzić i omawiać 
np. teksty ustaw. 
Czy jesteście tylko bierny-
mi słuchaczami czy możecie 
aktywnie brać udział w zaję-
ciach?
Oczywiście nie możemy być bier-

ni, mamy możliwość udzielania 
się na czacie lub rozmowy z pro-
wadzącym na żywo. Na przykład 
w czasie warsztatów z pisania 
pism procesowych wszyscy pisze-
my je w czasie zajęć, przesyłamy 
do sprawdzenia, zadajemy pyta-
nia itd. 
Czy podczas zajęć online zda-
rzają się jakieś zabawne sytu-
acje?
Zajęcia online są prowadzone 
u nas od ponad miesiąca, więc 
wydarzyło się już kilka śmiesz-
nych sytuacji. Na przykład jeśli 
chodzi o spóźnienia - możemy 
zapomnieć o typowej wymówce 
o korkach na mieście. Raz kole-
ga spóźnił się na zajęcia, a wy-
kładowca odpowiedział mu, że 
chyba utknął w drodze z sypial-
ni do pokoju. „Poważniej” robi 
się, kiedy komuś nie działa mi-
krofon, a jest sprawdzana lista 
obecności. Wtedy rozpoczyna się 
błagalne stukanie na czacie, żeby 
ktoś powiedział, że tej osobie nie 
działa mikrofon. Na jednych za-
jęciach wykładowca udostępniał 
nam swój pulpit i akurat w tym 
samym czasie dostał wiadomość, 
że w domu będzie dziś pieczona 
szarlotka. Oj, do końca zajęć my-
ślałam już tylko o tym cieście…
Czyli właściwie nauka online 
ma same plusy.
Każda sytuacja ma zarówno za-

lety, jak i wady. Z jednej strony 
gdyby nie konieczność odbywa-
nia zajęć online, pewnie nie po-
znałabym tak dokładnie sposobu 

funkcjonowania tych wszystkich 
narzędzi do pracy zdalnej, które 
naprawdę dają ogromne moż-
liwości. To na pewno plus. No 
i oczywiście można dłużej pospać, 
bo nie tracimy czasu na dojazdy. 
A minusy?
Najbardziej chyba brakuje mi 
kontaktu ze znajomymi z uczelni. 
To mój ostatni semestr i w sumie 
fajnie byłoby spędzić ten czas na 
kampusie. Od początku roku aka-
demickiego myślałam także o gra-
duacji, która jest tradycją Uczelni 
Łazarskiego i prawie każdy na nią 
czeka, marząc o rzuceniu biretu 
do góry na znak skończonych stu-

diów. Mam nadzieję, że kiedyś się 
ona odbędzie i oby nie w kombi-
nezonach ochronnych i masecz-
kach. 

Jesteś na piątym roku prawa, 
a to oznacza tylko jedno – pra-
ca magisterska! Czy kontynu-
ujesz jej pisanie?
Myślę, że pisanie pracy dyplo-
mowej, spędza sen z powiek nie 
tylko mi. Nikt chyba się nie spo-
dziewał jeszcze na początku roku 
akademickiego, kiedy zaczyna-
liśmy pisać pierwsze rozdziały, 
że biblioteki zostaną zamknięte. 
Nie da się ukryć, że jest to dosyć 
trudna sytuacja i czasami ciężko 
jest uzyskać dostęp do literatu-
ry. Ja na szczęście wypożyczyłam 
wcześniej kilka książek, a na czas 
pandemii biblioteka uczelniana 

pozwoliła na późniejsze zwroty. 
Poza tym w pewnym zakresie mo-
żemy korzystać z internetowych 
baz danych, e-booków. Możliwo-
ści jest sporo. Jeśli chodzi o kon-
takt z promotorem, to zwykle 
łączymy się na Teamsach i anali-
zujemy nasze postępy w pisaniu. 
Po napisaniu prac dyplomowych 
przed nami – studentami, a tak-
że przed wydziałami, stoi kolejne 
wyzwanie – obrony, które decyzją 
rektora Uczelni Łazarskiego od-
będą się także online. Wszystko 
wskazuje na to, że studia skończy-
my w terminie. 
Planujesz iść na aplikację? 
Tak, koronawirus mnie nie za-
trzyma. Uczelniane warsztaty 
przygotowujące nas do tegorocz-
nych egzaminów wstępnych na 
aplikacje także odbywają się onli-
ne. Dostajemy w czasie zajęć bazy 
pytań i czas na ich samodzielne 
rozwiązanie (1 minuta na jedno 
pytanie). Potem wspólnie spraw-
dzamy odpowiedzi, analizując 
z prowadzącym podstawy praw-
ne. Mimo że nie mamy pewności, 
czy zaplanowany na 26 września 
2020 r. egzamin się odbędzie, 
chcemy intensywnie wykorzy-
stać czas tych zajęć.
Dziękuję za rozmowę. Więcej in-
formacji na temat Uczelni Łazar-
skiego można znaleźć także na 
https://rekrutacja.lazarski.pl/
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Zawody medyczne mają przyszłość

„Strefa komfortu PSRP” – wsparcie psychologiczne online dla studentów

Wysoko wykwalifiko-
wana kadra, dobrze 
przygotowana do 

wypełniania stawianych przed 
nią zadań, to jedno z ważnych 
warunków prawidłowo funk-
cjonującej służby zdrowia.

Współczesność stawia przed 
uczelniami kształcącymi przy-
szłych pracowników medycznych 
wciąż nowe zadania. Aby nim 
sprostać, a także dać studentom 
szanse jak najlepszego rozwoju, 
szkoły wyższe muszą nadążać nie 
tylko za nowościami z zakresu na-

uki, ale także być na bieżąco z sy-
tuacją na rynku pracy.
Odpowiednia dbałość o zdrowie 
wymaga coraz szerszego i holi-
stycznego przygotowania fachow-
ców sprawujących różnorodne 
funkcje profilaktyczne, opiekuń-
cze, organizacyjno-zarządcze 
i edukacyjne.

Kierunkiem, który łączy kształce-
nie z zakresu nauk medycznych 
z wiedzą na temat zarządzania, 
ekonomii, nauk społecznych, pra-
wa oraz ochrony
środowiska jest Zdrowie Publicz-

ne. Ten interdyscyplinarny kie-
runek studiów daje absolwentom 
wiele możliwości zatrudnienia.
Otwiera kilka ścieżek kariery za-
wodowej np. w: administracji pu-
blicznej, branży farmakologicz-
nej, służbie zdrowia, ośrodkach 
wellness i SPA, organizacjach 
prowadzących edukację zdrowot-
ną i promocję zdrowia.
Perspektywy zatrudnienia
Rynek pracy stwarza liczne możli-
wości zatrudnienia absolwentów. 
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-dentystycznych 
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.

Pomoc psychologiczna on-
line dla studentów z całej 
Polski – to nowa inicja-

tywa Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
ry przygotował akcję „Strefa 
komfortu PSRP”. Każdy stu-
dent może skorzystać z terapii 
online i wziąć udział w webi-
nariach prowadzonych przez 
specjalistów. Projekt dofinan-
sowało Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

Terapia online
Istnieje wiele form pomocy psy-
chologicznej - udział w warszta-
tach, coaching, a także terapia 

online – najwłaściwsza w czasie 
epidemii koronawirusa. Miejsce 
odbywania terapii nie ma takiego 
znaczenia jak jakość, a w terapii 
najważniejsza jest relacja pa-
cjent-terapeuta, zaufanie i praca 
własna pomiędzy sesjami – prze-
konuje Parlament Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzięki projektowi „Strefa kom-
fortu PSRP” student może poznać 
odpowiedzi na nurtujące pytania, 
m.in. w jaki sposób radzić sobie 
z lękiem, jak produktywnie wy-
korzystać czas oraz jakie sygna-
ły mogą świadczyć o złym stanie 
zdrowia psychicznego.
– Temat wsparcia psychologicz-

nego podejmujemy od początku 
kadencji - zwraca uwagę prze-
wodniczący PSRP Dominik Le-
żański – Kampania “Strefa Kom-
fortu PSRP”, realizowany przy 

wsparciu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, to nie 

tylko webinary, realizowane przy 
wsparciu merytorycznym Uni-
wersytetu SWPS, ale też porady 
online psychoterapeuty, artykuły 
tematyczne, a w przyszłości info-

grafiki, filmy i baza miejsc wspar-
cia, w których studenci mogą uzy-

skać pomoc.
Strona internetowa akcji wspar-
ciepsychologiczne.psrp.org.pl 
będzie źródłem wiedzy na temat 
zdrowia psychologicznego. Przez 
stronę internetową studenci będą 
mogli zapisać się na e-wizytę 
u psychoterapeuty i skonsultować 
się online. Jest to rozwiązanie 
w pełni bezpieczne i zapewnia-
jące anonimowość. Dodatkowo 
na stronie zostanie opublikowa-
na mapa, która wskaże miejsca 
wsparcia, w których studenci 
będą mogli szukać pomocy.
Kontakt: wsparciepsychologicz-
ne@psrp.org.pl.
(Źródło: MSWiN)
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Nowoczesne technologie w kształceniu przyszłych pielęgniarek

Jak ważny jest odpowied-
nio przeszkolony personel 
medyczny i jak bardzo bra-

kuje nam w kraju pielęgniarek 
przekonujemy się na każdym 
kroku zwłaszcza teraz, w epo-
ce pandemii koronawirusa.

O potrzebie kształcenia personelu 
medycznego od dawna przekona-
na jest Wyższa Szkoła Zarządza-

nia w Częstochowie, która od po-
czątku swojego istnienia stara się 
dostosowywać ofertę dydaktycz-
ną do dynamicznie zmieniającej 

się sytuacji na rynku pracy.

Kształcenie na kierunku „Pielę-
gniarstwo” Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania w Częstochowie prowadzi 
od 2003 roku. Realizuje studia 
pierwszego stopnia oraz studia 
magisterskie. Uczelnia posiada 
17-letnie doświadczenie eduka-
cyjne w zakresie pielęgniarstwa, 
potwierdzone pozytywnymi oce-

nami Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej oraz Krajowej Rady Akre-
dytacyjnej Szkół Pielęgniarek 
i Położnych.

Polityka kadrowa Wyższej Szko-
ły Zarządzania w Częstochowie 
zakłada zatrudnianie praktyków, 
ekspertów posiadających wielo-
letnie doświadczenie zawodowe 
w danej dziedzinie. Władzom 
uczelni zależy, aby na kierunku 
„pielęgniarstwo” uczyli praktycy, 
którzy na co dzień budują system 
ochrony zdrowia w Polsce. 

– Dla studentów którzy w przy-
szłości chcą zostać pielęgniar-
kami lub pielęgniarzami przy-
gotowaliśmy kilka pracowni 
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kształtujących umiejętności 
pielęgniarskie w których nasi 
studenci uczą się wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjno-higie-
nicznych, wykonywania pomia-
rów, stosowania udogodnień, 
środków przeciwzapalnych, wy-
konywania zabiegów diagno-
stycznych i leczniczych w scho-
rzeniach różnych układów, 
podawania leków różnymi dro-
gami, prowadzenia dokumenta-
cji medycznej, pielęgniarskiej. – 
informuje Rektor uczelni mgr inż. 
Joanna Wojtyra. – To uczelniane 
pracownie szpitalne, w których 
mogą się odbywać zajęcia prak-
tyczne z pielęgnacji chorych.
Do dyspozycji studentów są naj-
nowocześniejsze łóżka szpitalne 
przeznaczone do opieki długo-
terminowej, jak i reanimacji. Na 
szpitalnych łóżkach leżą fantomy 
imitujące dorosłych pacjentów, 
a w małych łóżeczkach i w inku-
batorze umieszczono manekiny 
niemowlaków.

Na zaawansowanych fantom pa-
cjenta starszego, pacjentów doro-
słych i dzieci studenci WSZ mogą 
ćwiczyć zarówno zabiegi pielę-
gnacyjno-higieniczne, jak np. 
mycie pacjentów, pielęgnowanie 
rożnych rodzajów ran i zabiegi 
medyczne – robienie zastrzyków, 
zakładanie cewników, dokonywa-
nie wlewów.
- Staramy się cały czas doposażać 

praktyczną bazę dydaktyczną 
Uczelni, aby stosować najwyższą 
technologię w kształceniu kadr 
medycznych — zapewnia Joanna 
Wojtyra. - Ostatnio pozyskaliśmy 
wysokiej klasy sprzęt do pro-
wadzenia zajęć symulacyjnych 
i wdrażamy nowe formy kształ-
cenia symulacji wysokiej wierno-
ści oraz symulacji z zakresu ALS 
i BLS.

Symulacja wysokiej wierności to 
procesem kształcenia wykorzy-
stujący sprzęt edukacyjny tzw. 
stymulatory pacjenta wiernie 
naśladujące człowieka i jego pa-
rametry. Nasze symulatory reali-

stycznie kaszlą, mogą wymioto-
wać czy krwawić sztuczną krwią 
wywołując u studentów potrzebę 
natychmiastowego działania.
Wykładowcy przyglądają się ćwi-
czącym studentom z dystansu. 
Pomieszczenia przedzielone są 
tak zwanym lustrem weneckim, 
które zapewnia prowadzącemu 
zajęcia możliwość śledzenia pracy 
studentów, bez niepotrzebnego 

ich rozpraszania w trakcie zajęć.
Nad każdym ze stanowisk zamon-
towano kamerę, która nagrywa 
całe wykonywane przez studenta 
ćwiczenie.
- W ten sposób nasi słuchacze 

po zakończonych warsztatach 
mogą obejrzeć nagrany materiał 
i przeanalizować swoje postępo-
wanie również omówić z wykła-
dowcą zaistniałe błędy. 
Symulacja ALS umożliwia stu-
dentom trening zaawansowanych 
czynności stosowanych w medy-
cynie ratunkowej.
Fantom posiada wiernie odwzo-
rowane drogi oddechowe, któ-

re jednym kliknięciem jesteśmy 
w stanie zablokować poprzez wy-
wołanie obrzęku. Symulator od-
dycha, sinieje, mruga oczami.
Symulacja BLS umożliwia pro-
wadzenie zajęć z zakresu zaawan-

sowanej resuscytacji krążenio-
wo oddechowej oraz udzielania 
pierwszej pomocy .
Zajęcia z użyciem symulatorów 
prowadzone są według scenariu-
szy przygotowanych przez kadrę 
dydaktyczną Wyższej Szkoły Za-
rządzania w Częstochowie. Ele-
menty symulacji mogą być wy-
korzystywane w nauczaniu wielu 
przedmiotów, - mówi Joanna 
Wojtyra. - Nowoczesne metody 
kształcenia, wysoko wykwalifi-
kowana kadra dydaktyczna i ro-
dzinna atmosfera uczelni wpływa 
na doskonałe przygotowanie na-
szych absolwentów do przyszłej 
pracy w zawodzie.

Studenci Wyższej Szkoły Za-
rządzania mogą rozwijać swoje 
zainteresowania, uczestnicząc 
w organizowanych w Uczelni 
seminariach, konferencjach na-
ukowych, warsztatach, czy też 
pracując w Kole naukowym Pielę-
gniarstwa. Uczelnia posiada wła-
sne wydawnictwo – Częstochow-
skie Wydawnictwo Naukowe przy 
WSZ, które publikuje Zeszyty Na-
ukowe Wyższej Szkoły Zarządza-
nia w Częstochowie.

Uczelnia czynnie współpracuje 
z ośrodkami naukowo – badaw-
czymi z Litwy, Turcji oraz Włoch 
realizując wspólne badania na-
ukowe z zakresu komunikacji 
w placówkach ochrony zdrowia.
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Jakie części do kosiarki możemy wymienić samodzielnie?

Wykorzystanie prefabrykatów betonowych w budownictwie

Kosiarka czy traktorek 
ogrodowy od czasu do 
czasu może potrzebo-

wać naprawy. Niekoniecznie 
musi za tym stać uszkodzenie 
mechaniczne – renowacja to 
naturalne następstwo regular-
nej eksploatacji. Na szczęście 
systematyczna konserwacja 
może zapobiec uszkodzeniom, 
na dodatek, w razie potrzeby, 
niektóre części możemy wy-
mienić samodzielnie, bez ko-
nieczności oddania sprzętu do 
serwisu. 

Kiedy naprawa kosiarki wy-
maga pomocy fachowca?

Wiele osób stara się o zaoszczę-
dzenie środków przeznaczonych 
na serwis i decyduje się samo-
dzielnie naprawić kosiarkę. Nie-
stety nie zawsze jest to możliwe. 
Jeśli przyczyną usterki jest awaria 
silnika czy zwarcie w akumulato-
rze, niestety będziemy musieli 
powierzyć urządzenie sprawdzo-
nemu specjaliście. Akumulator 
do kosiarki to niezwykle ważny 
element, dlatego lepiej nie zabie-
rać się za jego naprawianie na 
własną rękę. 

Wymiana noży do kosiarki

Noże to oczywiście ta część ko-
siarki, która zużywa się zdecydo-
wanie najczęściej. W końcu to na 
nich opiera się większość pracy 
podczas koszenia. Dobrej jako-
ści noże mogą nam posłużyć na 
naprawdę długo – wystarczy tyl-
ko regularnie je ostrzyć. Niestety 
w chwili, kiedy dostrzeżemy na 
ich powierzchni plamki rdzy bądź 
też ostrza są znacznie wykrzywio-
ne, koniecznie trzeba zaopatrzyć 
się w nowe.

Na szczęście odszukanie właści-
wego modelu noży do kosiarki nie 
sprawia większych problemów. 
Możemy je kupić chociażby przez 
internet. Również samodzielny 
montaż nie powinien być zbyt 
skomplikowany, dzięki czemu nie 
musimy oddawać sprzętu do ser-
wisu. 

Wymiana filtru powietrza 
w kosiarce

Regularna zmiana filtru powie-
trza to podstawowa zasada, jeżeli 
chcemy, by kosiarka czy traktorek 
ogrodowy posłużył nam jak naj-

dłużej. W przeciwnym wypadku 
przepływ powietrza nie będzie 
prawidłowy, co z kolei doprowa-
dzi do zubożenia mieszanki pa-
liwowej. To zaś najczęściej skut-

kuje utrudnieniami w codziennej 
pracy silnika. 

Przy okazji wymiany filtru powie-
trza – czy też filtru paliwa – warto 

sprawdzić, czy obudowa kosiarki 
oraz jej pozostałe elementy są do-
kładnie wyczyszczone z trawy i in-
nych zabrudzeń. 

Skorzystanie z prefabry-
katów betonowych jest 
zjawiskiem coraz częściej 

spotykanym w budownictwie, 
ponieważ pozwalają zaoszczę-
dzić czas. Budulec cechuje się 
estetyką wykonania, szybko-
ścią montażu oraz zwiększo-
ną trwałością, a ponadto jego 
montaż nie jest uzależniony od 
warunków pogodowych. 

Prefabrykaty betonowe są ideal-
nym rozwiązaniem dla inwesto-
rów i użytkowników. Pozwalają 

na szybkie i terminowe realizacji 
wizji architektów, występując 
w budownictwie publicznym, in-
frastrukturalny, przemysłowym, 
a nawet mieszkaniowym. Stoso-

wanie prefabrykatów niesie za 
sobą wiele korzyści takich jak:
• szybkość wznoszenia obiek-

tów z ich wykorzystaniem, 
• zwiększona trwałość materia-

łu, ponieważ przy produkcji 
wykorzystywane są techno-
logie niedostępne na placu 
budowy, 

• nie podlegają one warunkom 
pogodowym, 

• cechują się precyzyjnym wy-
chowaniem według ustalone-
go i powtarzalnego wzoru.

Wymagania do stosowania 
prefabrykatów
Projektowanie elementów kon-
strukcji i elementów z betonu 
regulowane jest przez opracowa-

ne na poziomie europejskim Eu-
rokody. Wszelkie projektowanie 
konstrukcji betonowych zawarte 
jest w Eurokodach 2 i 4, a odnie-
sienia do wymogów dla wszel-
kich elementów prefabrykowa-
nych zawarte zostały w normach 
przedmiotów ogólnych takich 
jak PN-EN 13369:2019 „Wspól-
ne wymagania dla prefabrykatów 
betonowych”. Normy materiało-
we związane z betonem jako ma-

teriałem konstrukcyjnym zawarte 
zostały w PN-EN 206 w zakresie 
parametrów fizyczno-mechanicz-
nych oraz mieszkanki betonowej 
i tym podobnych.

Rodzaje prefabrykatów beto-
nowych

Prefabrykaty betonowe najczę-
ściej spotkań można w budow-
nictwie np. kanalizacji lub sieci 

elektroenergetycznych, gdzie 
wszystkie elementy infrastruktu-
ry cechują się powtarzalnością. 
Do prefabrykatów należą również 
między innymi:
• bloczki betonowe, 
• krawężniki betonowe, 
• kręgi betonowe, 
• nakrywy betonowe, 
• płyty chodnikowe, 
• Nadproża typu L-19, 
• płyty stropowe WPS.
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Jak sobie poradzić z niedo-
borem wody?

Woda w ogrodzie jest niezbędna 
dla prawidłowej pielęgnacji ro-
ślin. Niestety, jej zasoby maleją, 
a zapotrzebowanie rośnie. Na 
pomoc działkowcom i właścicie-
lom ogrodów przychodzi super 
żel, nierozpuszczalny polimer, 
bezpieczny dla ludzi, zwierząt 
i roślin, który od kilku lat wyko-
rzystują producenci roślin ozdob-
nych oraz warzyw, w kraju i za 
granicą.

– Stosowanie żelu jest bardzo 
proste – przekonuje Małgorzata 
Huras wiceprezes Centrum Zie-
leni Sp. z o.o. – Przed posadze-
niem roślin należy wymieszać go 
z podłożem na wysokości strefy 
korzeniowej roślin (nie stosuje-
my na powierzchni). Następną 
czynnością jest posadzenie roślin 
i podlanie podłoża.

Jak informuje Małgorzata Hura, 
stosowanie żelu na działce, to 
same korzyści. Żel zmniejsza zu-
życie wody do podlewania o kilka-
dziesiąt procent, absorbuje wodę 
z opadów deszczu, a nawet rosy, 
a także zapobiega przesuszeniu 
korzeni.

Dzięki niemu, podczas suszy ro-
śliny mają dłużej zapewnioną 
wilgoć.

– Oddając wodę pozostawia 

wolne przestrzenie, dzięki czemu 
gleba staje się bardziej pulchna 
– wyjaśnia wiceprezes Centrum 
Zieleni.

Ile żelu potrzeba, aby spełnił 
on swoją funkcję? Otóż kwiaty 
w ogrodzie będą potrzebowały 
około 15 g żelu, przy 10 L ziemi, 
natomiast w donicy litrowej ro-
ślinom pomoże do 3g żelu. Dla 
warzyw na 1 m2 przyjmuje się 20 
g żelu, a trawników to 30 g, także 
na 1 m2.

– To bardzo wydajny preparat – 
wyjaśnia Małgorzata Huras. – Je-
den jego gram potrafi  zatrzymać 
od 300 ml do nawet 1L wody. 
Stosując go, nie należy więc prze-
kraczać sugerowanych dawek.

Jak walczyć z ćmą bukszpano-
wą?

Zieleń jest nieodłącznym elemen-
tem naszego życia. Lubimy się nią 
otaczać w domu, na tarasie czy 
w ogrodzie. Pełni wiele funkcji, 

np.: ekologiczne, zdrowotne i de-
koracyjne.

– Urządzając ogród czy też taras 
często wybieramy gatunki roślin, 

które pozwalają nam cieszyć się 
zielenią przez cały rok – opo-
wiada Małgorzata Huras. – Do 
takich roślin należy bukszpan 
wiecznie zielony (Buxus sem-
pervirens), roślina uznawana 
za jedną z najcenniejszych roślin 
żywopłotowych. Krzewy buksz-
panu są idealne do formowania 
fi gur przestrzennych. Wspaniale 
prezentują się w przydomowych 
nasadzeniach, w towarzystwie 
bylin.

Uprawiając bukszpany, musimy 
uważać, aby w naszym ogrodzie 
nie zagościł bardzo niebezpiecz-
ny szkodnik — ćma bukszpanowa 
(łac. Cydalima perspectalis).

Jak rozpoznać tego szkodnika? 
To motyl z rodziny wachlarzyko-
watych (Crambidae) o rozpiętości 
skrzydeł owada dorosłego około 
40 mm. Skrzydła obu par są białe 
z brązowym obwiedzeniem.

– Występują także motyle, któ-
rych skrzydła są w większości 

jasnobrązowe o fi oletowym poły-
sku z białą półksiężycowatą pla-
mą – zaznacza wiceprezes Cen-
trum Zieleni.

Larwy tego owada o długości 
35 – 44 mm żerują na roślinach. 
Jak opowiada Małgorzata Huras, 
zabarwienie gąsienic początko-
wo jest zielonkawe z brązowymi 
podłużnymi liniami, a następnie 
staje się ciemniejsze, brązowawe. 
Głowa gąsienic jest czarna.

Skąd wiemy, że ten szkodnik poja-
wił się w naszym ogrodzie? Widać 
to po stanie roślin. Przyglądając 
się krzewom bukszpanu można 
dostrzec: obgryzione brzegi liści, 
zjedzone całe liście, pozostawione 
grudy odchodów, spustoszenie na 
krzewach. Krzewy wyglądają, jak-
by zostały pokryte przędzą.

Działania szkodnika polegające 
na uszkodzeniu rośliny w konse-
kwencji doprowadzają do zamie-
rania bukszpanu.

– W Polsce ćma bukszpanowa 

nie ma naturalnych wrogów 
i musimy walczyć z nią sami — 
opowiada Małgorzata Huras. – 
Pielęgnacja bukszpanu polega 

na cięciu oraz specjalistycznym 
nawożeniu, preparatem dolist-
nym — Topbuxus Health-mix, by 
był odporny na choroby grzybowe 
(np. Cylindrocladium buxicola).

Nawozem podstawowym, zapew-
niającym odpowiednie odżywie-
nie, szybki wzrost i piękne, zielo-
ne liście bez żółtych obwódek jest 
Topbuxus Grow.

Do walki z ćmą bukszpanową, 
w momencie pojawienia się gąsie-
nic, należy zastosować insektycyd 
zawierający bakterie z rodzaju 
Bacillus thuringiensis. To prepa-
rat zarejestrowany dla profesjo-
nalnych użytkowników.

Żel oraz inne omówione w tekście 
preparaty dostępne są w Skle-
pie Ogrodniczo – Zoologicznym 
„Oskar” przy Alei Pokoju 4 
w Częstochowie.

W trosce o rośliny — porady dla działkowców i nie tylko


