
Pracowników i  pracodawców 
czekają spore zmiany. Ze 
względu na bardzo duże zainte-
resowanie pracą zdalną, 
zdecydowano o  wprowadzeniu 
jej na stałe do przepisów Ko-
deksu pracy. Zgodnie z nowymi 
przepisami to szef będzie mu-
siał dołożyć się do rachunku za 
prąd i  internet. Dodatkowo na 
wniosek pracownika praca 
zdalna będzie mogła być wyko-
nywana także w  sposób 
okazjonalny w wymiarze 12 dni 
w  skali roku kalendarzowego. 
Nowe przepisy prawdopo-
dobnie zaczną obowiązywać, 
gdy skończy się covidowa rze-
czywistość.

Wszystko wskazuje na to, że praca 
zdalna, jako jeden z  elementów 
współczesnego rynku pracy, zo-
stanie z  nami na dłużej. Minister-
stwo Rozwoju, Pracy i  Technologii 
przygotowało bowiem projekt 
dotyczący wpisania na stale pracy 
zdalnej do Kodeksu pracy. Został 
on już skierowany do konsultacji 
społecznych i międzyresortowych.

Obecnie praca zdalna funkcjo-
nuje w naszym systemie prawnym 
od ponad roku. Wykonywanie jej 
zostało wprowadzone w celu prze-
ciwdziałania COVID-19. Z takiego 
rozwiązania chętnie korzystają 
pracodawcy i pracownicy. Nie tylko 
ze względu na zmniejszenie ry-
zyka zakażenia się wirusem, co ma 
ogromne znaczenie, ale również ze 
względów rodzinnych (m.in. możli-
wość godzenia obowiązków służ-
bowych z  domowymi np. opieka 
nad dzieckiem). Obecne przepisy 
będą jednak obowiązywać do 
trzech miesięcy od ustania stanu 
epidemii. Ze względu na bardzo 
duże zainteresowanie taką formą 
pracy, zdecydowano o  wprowa-
dzeniu jej na stałe do przepisów 
Kodeksu pracy. Dzięki temu praco-
dawcy oraz pracownicy będą mogli 
korzystać z pracy zdalnej na stałe.

Będzie ona mogła być wykony-
wana całkowicie lub częściowo 
w  miejscu wskazanym przez pra-
cownika i  uzgodnionym z  pra-
codawcą. Może to być miejsce 
zamieszkania pracownika. Wy-
konywanie pracy zdalnej będzie 

uzgadniane między pracownikiem 
a  pracodawcą. Co istotne, praco-
dawca będzie zobowiązany do-
starczyć pracownikowi materiały 
i  narzędzia niezbędne do wyko-
nywania pracy zdalnej, a  także 
pokryć koszty bezpośrednio zwią-
zane z  jej wykonywaniem (przede 
wszystkim koszty związane z  in-
stalacją, serwisem, eksploatacją 
i  konserwacją narzędzi pracy nie-
zbędnych do wykonywania pracy 
zdalnej, a  także koszty energii 
elektrycznej oraz dostępu do łączy 
telekomunikacyjnych).

Na tym jednak nie koniec. Jak 
wynika z  założeń projektu, na 
wniosek pracownika praca zdalna 
będzie mogła być wykonywana 
także w sposób okazjonalny w wy-
miarze 12 dni w  skali roku kalen-
darzowego. Najprościej mówiąc, 
każdy będzie mógł powiedzieć 
pracodawcy, że w danym dniu po-
trzebuje mieć pracę zdalną.

Nowe przepisy prawdopodobnie 
zaczną obowiązywać po 3 miesią-
cach po upływie stanu epidemii.

 ■ Katarzyna Gwara
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Wielu z nas mocno stęskniło się za kul-
turą. Wydaje się więc, że zbliżająca się 
Noc Muzeów będzie się cieszyć 
ogromnym zainteresowaniem. Czeka 
nas zarówno coś online, jak i w obiek-
tach muzealnych, które otworzą się 
w godz. 16.00-22.00. Będzie je można od-
wiedzać w warunkach reżimu sanitarnego, 
co oznacza choćby limit zwiedzających 
jednocześnie osób. W  naszym mieście 
w programie m.in. o badaniach arche-
ologicznych na Starym Rynku 
i przygotowywanej wystawie ,,Historia 
Częstochowy – miasta nad Wartą”.  

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, 
tegoroczna Noc Muzeów będzie mieć cha-
rakter ograniczony. Wystawy czynne będą 
w  godz. 16.00–22.00. Zwiedzanie odbywać 
się będzie zgodnie z  zasadami bezpieczeń-
stwa sanitarnego.

Liczba osób odwiedzających ekspozycje 
jednocześnie będzie limitowana. Gości obo-
wiązują maseczki, dezynfekcja i zachowanie 
odpowiedniego dystansu – co najmniej  
1,5 m – od innych osób.

Koszt wstępu na wydarzenia w  ramach 
Nocy Muzeów to symboliczne 1 zł. Szczegó-
łowy program znajdziemy na stronie magi-
stratu oraz Muzeum Częstochowskiego. 

aktualności

MATERIAŁ INFORMACYJNY
 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Rusza OKF

Wreszcie seanse 
na wielkim ekranie!

Biblioteka ogłasza konkurs

Jeszcze więcej Lema!

Nie przegapcie tego wydarzenia

Przed nami Noc Muzeów

Na ten moment kinomaniacy czekali 
z  niecierpliwością. Od 21 maja OKF 
„Iluzja” zaprasza do swojej sali kinowej. 
Otwarcie będzie iście oskarowe! W re-
pertuarze są między innymi takie 
produkcje jak „Nomadland”, „Ojciec”, 
„Co w duszy gra”, „Sound of Metal”, czy 
„Minari”.

W  telefonach do kina ,,Iluzja” - jeszcze 
przed ogłoszeniem oficjalnej decyzji 
o  otwarciu -  pojawiały się też m.in. py-
tania o  rezerwacje biletów na produkcje 
oskarowe.  OKF spełnia zatem oczeki-
wania swojej wiernej publiczności i  stara 
się zamieścić w  swoim repertuarze przede 
wszystkim filmy nagrodzone tą najsłyn-
niejszą statuetką filmową na świecie.

Widzowie wkrótce będą mogli zobaczyć 
laureata trzech Oskarów – film „Noma-
dland”, którego reżyserka  Chloe Zhao jest 
drugą kobietą w historii nagrodzoną tą sta-
tuetką za reżyserię (że dopiero drugą – w to, 
nota bene, aż nie chce się uwierzyć…) Wartą 
Oskara okazała się także rola Frances 
McDormand w tym obrazie.  

Laureatem dwóch Oskarów jest film 
„Ojciec”–  refleksja nad kruchością życia, 
pokazująca relacje między ojcem i  córką. 
W głównych rolach zobaczymy  duet –  An-
thony Hopkinsa, wcielającego się w  ojca 
z  chorobą Alzheimera oraz grającą jego 
córkę Olivię Colman, nagrodzoną przed 
dwoma laty Oscarem dla najlepszej aktorki 
pierwszoplanowej w Faworycie.

W  repertuarze jest też miejsce dla „Mi-

nari” –  z  oscarową rolą Youn Yuh-jung 
– czyli opowieści o koreańskiej rodzinie imi-
grantów chcącej spełnić swój „amerykański 
sen”, a  zarazem o  odkrywaniu i  budowaniu 
rodzinnych więzi oraz o  zapuszczaniu no-
wych korzeni.

OKF przypomni też „Na Rauszu” z Madsem 
Mikkelsenem. Kino już miało okazję prezen-
tować ten film na pokazach przedpremiero-
wych w lutym. Produkcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem.  Film dostał Oscara jako 
najlepszy film międzynarodowy, wcześniej 
zdobywając cztery najważniejsze laury Eu-
ropejskich Nagród Filmowych.

Ponadto OKF pokaże wzruszające pro-
dukcje takie jak „Sound of Metal” oraz ani-
mację „Co W Duszy Gra” – obie oskarowe. 
Aktualny repertuar znajdziemy na stronie 
http://okf.czest.pl/

Publiczność w  sali OKF może zająć  
50 procent miejsc. Inne istotne warunki 
wznowienia działalności to bezwzględne 
przestrzeganie reżimu sanitarnego – obo-
wiązek noszenia maseczek przez publicz-
ność i  pracowników, dezynfekcja rąk, 
zachowanie dystansu społecznego oraz 
zakaz konsumpcji, który obowiązuje w OKF 
od zawsze – jak przystało na kino studyjne.

Od zeszłego roku pod adresem  
http://mojeekino.pl OKF działa także wir-
tualnie. Czeka tam kilkadziesiąt interesu-
jących filmów studyjnych – ich katalog jest 
ciągle poszerzany. Chcąc wesprzeć często-
chowskie kino, wystarczy przed zakupem 
seansu wybrać i  kliknąć w  kafelek z  logo-
typem OKF.

Filia nr 7 Biblioteki Publicznej zaprasza 
uczennice i  uczniów klas IV-VII szkół 
podstawowych do udziału w konkursie 
plastycznym. Ich zadaniem będzie stwo-
rzenie własnego robota z  surowców 
wtórnych.

2021 rok jest ogłoszony Rokiem Lema, 
dlatego Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bie-
gańskiego wspólnie z  Ośrodkiem Promocji 
Kultury Gaude Mater świętują ten jubileusz 
w ramach akcji „Jeszcze Więcej Lema”. 

 Miłośnicy pisarza od stycznia czytają 
jego wybrane książki i  omawiają je w  ra-
mach regularnych spotkań, w każdy ostatni 
czwartek miesiąca na platformie ZOOM. 

 W  związku z  majową lekturą, którą są 
„Bajki robotów”, Filia nr 7 Biblioteki Pu-
blicznej zaprasza do udziału w  konkursie 

plastycznym dla uczniów szkół podstawo-
wych (kl. IV-VII), których zadaniem będzie… 
stworzenie własnego robota z  surowców 
wtórnych – zgodnie z  zasadą „zero waste” 
dajcie drugie życie kartonowym pudełkom, 
plastikowym butelkom czy puszkom po na-
pojach. Oklejcie je, pomalujcie, nadajcie in-
dywidualny charakter waszemu robotowi! 
Prace konkursowe należy dostarczyć oso-
biście do Filii nr 7 (Al. Pokoju 15/17) do 28 
maja wraz z  wypełnioną kartą zgłoszenia 
oraz oświadczeniem. Autorzy najlepszych 
zostaną nagrodzeni m.in. nowym wydaniem 
„Bajek robotów” z ilustracjami Przemysława 
Dębowskiego (edycja kolekcjonerska na Rok 
Lema). 

Więcej szczegółów w  regulaminie kon-
kursu dostępnym na stronie Biblioteki Pu-
blicznej.  
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W  jednym  z mieszkań  przy  ulicy 
Limanowskiego  w  Częstochowie 
znaleziono  zwłoki  dwóch  ko-
biet w wieku  72  i  53  lat. Matka 
i  córka  prawdopodobnie  zatruły 
się alkoholem niewiadomego po-
chodzenia.  Prokuratura wszczęła 
śledztwo.

Sąsiedzi zaalarmowali poli-
cjantów, że od kilkunastu dni nie 
widzieli żadnej z  kobiet. Funkcjo-
nariusze udali się pod wskazany 
adres. Wyważyli drzwi i  weszli do 
mieszkania. Tam odnaleźli zwłoki 
72-latki i  53-latki. - Wezwany na 
miejsce lekarz nie stwierdził oznak 
śmierci zadanej. Prokurator zarzą-
dził przeprowadzenie sekcji zwłok 
celem ustalenia przyczyn zgonu – 
mówi prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w  Częstochowie. Jej wstępne wy-

niki mają być w  piątek. - Będą też 
przeprowadzone badania toksy-
kologiczne, gdyż na tę chwilę naj-
bardziej prawdopodobną wersją 
śledczą jest ta zakładająca, że 
zgon nastąpił na skutek zatrucia 
alkoholem niewiadomego pocho-
dzenia – wyjaśnia.

Prokuratura prowadzi śledztwo 
w  sprawie nieumyślnego spowo-
dowania śmierci. To standardowa 
kwalifikacja w przypadku niewyja-
śnionych zgonów.

55-letni  mieszkaniec  Lublińca 
nawiązał  internetowy  kontakt 
z  12-letnią mieszkanką  Katowic. 
Mężczyzna  namawiał  ją,  aby 
przesłała mu swoje nagie zdjęcia 
i  składał  propozycje  seksualne. 
Dzięki prowokacji pedofila udało 
się  zatrzymać.  Prokurator  zasto-
sował wobec niego dozór.

Pedofila udało się zatrzymać 
dzięki pomocy Krzysztofa Dym-
kowskiego, jednego z  najbardziej 
znanych „łowców pedofilów” 
w Polsce, który od lat współpracuje 
z  policją. O  całej sprawie zaalar-
mowali rodzice 12-latki. Ich córka 
nawiązała bowiem znajomość 
z  55-latkiem. Współpracownica 
Dymkowskiego skontaktowała 
się telefonicznie z pedofilem. Pod-
czas rozmowy mężczyzna usilnie 
namawiał „dziewczynkę”, aby prze-
słała mu swoje nagie zdjęcia. Pro-
ponował również, że „zabawi się” 

z  nią przed kamerą. Ostatecznie 
mężczyznę udało się zatrzymać. 
- Przedstawiono mu zarzut, że za 
pośrednictwem systemu telein-
formatycznego i  sieci telekomuni-
kacyjnej usiłował złożyć dorosłej 
kobiecie, która podawała się za ma-
łoletnią poniżej 15 lat, propozycję 
poddania się i wykonania innej czyn-
ności seksualnej – wyjaśnia pro-
kurator Tomasz Ozimek, rzecznik 
Prokuratury Okręgowej w  Czę-
stochowie. Mężczyzna został już 
przesłuchany. Przyznał się do po-
pełnienia tego przestępstwa. Pro-
kurator zastosował wobec niego 
dozór – mężczyzna raz w tygodniu 
ma się zgłaszać na policję. W trakcie 
przeszukania jego pomieszczeń za-
bezpieczono komputer. - Będzie on 
badany pod kątem ewentualnego 
ujawnienia treści pedofilskich – 
podsumowuje prokurator Tomasz 
Ozimek.

Ponad  pięćdziesięciu  miło-
śników  częstochowskiego  teatru 
zgłosiło  się  do  udziału  w  kon-
kursie,  który  zorganizowało  VIII 
Liceum Ogólnokształcące  Samo-
rządowe w Częstochowie.

Zadaniem uczestników I  Po-
wiatowego Konkursu „Wszystko 
o  Teatrze im. Adama Mickie-
wicza w  Częstochowie” było 
przygotowanie prezentacji mul-
timedialnej. Zainteresowanie 
przeszło najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. - Mimo pandemii 
i  nauczania zdalnego, do udziału 
zgłosiło się ponad 50 uczestników! 
- podkreśla Ilona Walczak-Dądela, 
dyrektor VIII LOS w Częstochowie. 
- Wpłynęły prace z  Częstochowy 
i z powiatu częstochowskiego, ale 
mieliśmy także prezentacje z  wo-
jewództwa łódzkiego. Dotarły do 
nas także prezentacje wykonane 
przez uczniów z  Kleszczowa. To 
świadczy o  tym, że częstochowski 
teatr, jego historia, a  także spek-
takle, prezentowane przez aktorów 
z naszego miasta, znane i cenione są 
nie tylko wśród mieszkańców Czę-
stochowy – zauważa.

W  uroczystym podsumowaniu 
konkursu wzięli udział między 
innymi dyrektor częstochow-
skiego teatru Robert Dorosławski, 
a  także członkowie zespołu ak-
torskiego. Wydarzenie rozpo-
częło się od prezentacji montażu 
poetycko – muzycznego, poświę-
conego pamięci jednego z  najwy-
bitniejszych poetów z  Pokolenia 
Kolumbów – Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. - Wybraliśmy tego 
twórcę, ponieważ 22 stycznia 2021 
roku świętowaliśmy setną rocznicę 
urodzin poety, a  Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej ogłosił rok 2021 
rokiem Baczyńskiego – wyjaśnia 
Ilona Walczak-Dądela. Uroczystość 

prowadził tegoroczny maturzysta, 
Jakub Lizura. Na scenie pojawili się 
uczniowie klas drugich. Oprawę mu-
zyczną zapewniła Agata Hapunik, 
a  kciuki, aby wszystko się udało, 
mocno trzymali Teresa Rygalik – 
Weżgowiec – pomysłodawczyni 
konkursu, Renata Białowąs - współ-
organizator i  Cezary Wachelka – 
twórca scenariusza spektaklu.

Występ uczniów był on – line na 
profilu facebookowym VIII LO Sa-
morządowego, aby mogli go obej-
rzeć wszyscy uczniowie szkoły 
i  przyjaciele częstochowskiego 
teatru. 

Po części artystycznej przyszedł 
czas na wręczenie nagród. Lau-
reaci otrzymali dyplomy i nagrody, 
ufundowane przez VIII LOS i Teatr 
im. Adama Mickiewicza w  Czę-
stochowie. - Mam nadzieję, że bę-
dzie druga edycja tego konkursu 
– mówił podczas wręczenia nagród 
dyrektor teatru Robert Doro-
sławski.

Nadesłane prace oceniało jury 
pod przewodnictwem Roberta 
Dorosławskiego. W  jego składzie 
zasiedli: Marta Honzatko, Maciej 
Półtorak, Joanna Karkoszka - To-
borek, Ewa Oleś, Mirosław Kurek, 
Zbigniew Dendek oraz dyrektor 
Ilona Walczak-Dądela, Renata Bia-
łowąs i Teresa Rygalik-Weżgowiec.

A oto pełna lista nagrodzonych 
uczestników konkursu  

i ich opiekunów:

 OKategoria:  
szkoły podstawowe

I miejsce ex aequo
SP Poraj - Zuzanna Sikorska, 

opiekun Ewelina Cywińska - 
Kret

SP 31 w Częstochowie - Mateusz 
Rymkiewicz, opiekun Ewa 
Ossowska

II miejsce

SP w Kłomnicach - Michał Romia-
nowski, opiekun Beata Wyrwał

III miejsce

SP nr 30 w Częstochowie - Julia 
Respondek, Julia Niemczyk, 
Kinga Ból, opiekun Renata 
Urbaniak

Wyróżnienia

1. Katolicka Szkoła Podstawowa 
w Częstochowie - Anna Frączek, 
opiekun Anna Kolczarek

2. SP Lubojna - Maja Nabiałczyk, 
opiekun Elżbieta Pluta - Gradzik

 OKategoria:  
szkoły ponadpodstawowe

I miejsce

ZSE w Częstochowie - Elżbieta 
Ślęzak, opiekun Anita Grobelak

II miejsce
IV LO im. H Sienkiewicza w Czę-

stochowie - Julia Michalczyk, 
opiekun Jolanta Kuźnicka

III miejsce

VIII LOS w Częstochowie - Nikola 
Radłowska, opiekun Ewelina 
Noszczyk

Wyróżnienia

1. VIII LOS w Częstochowie - Alicja 
Kamińska, opiekun Iwona 
Skrzypczyk - Gałkowska

2. Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy nr 5 w Częstochowie - Mi-
łosz Markiewicz, Kacper Ski-
bicki, Patryk Janocha, opiekun 
Karina Goldsztajn - Szczęszek

Nagroda specjalna

Nagroda Marty Honzatko i  Ma-
cieja Półtoraka - V LO im A. Mic-
kiewicza w  Częstochowie - Anna 
Kaim, Julia Operacz, opiekunowie: 
Danuta Zielińska, Ewelina Alek-
sandrowicz
Nagroda specjalna
Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych w Kleszczowie, Liceum Ogól-
nokształcące - Rogalska Alicja, 
Księżnik Julia, opiekun Agnieszka 
Kukieła.

Niezależnie od tego, gdzie akurat 
jesteśmy,  możemy  ,,podejrzeć” 
częstochowski  Stary  Rynek  po 
rewitalizacji – w czasie rzeczywi-
stym.  Dostępna  jest  już  kamera 
z  całodobowym  widokiem  na 
ten  odnowiony  zakątek  miasta. 
Druga  kamera,  także  służąca 
celom  promocji  architektonicz-
nych  walorów  Częstochowy, 
skierowana  jest  na  plac  przed 
Jasną Górą.
Stary Rynek można ,,podglądać” 
poprzez stałopozycyjną (nieru-
chomą) kamerę, z  której obraz 
transmitowany jest na bieżąco pod 
adresem https://czestochowa-
-rynek.webcamera.pl 
Z  kolei widok błoni podjasnogór-
skich i  klasztoru od strony alei 
Najświętszej Maryi Panny dostępny 
jest pod linkiem https://czestocho-
wa-jasna-gora.webcamera.pl/

Instalację kamer miasto uzgodniło 
z podmiotem zewnętrznym, zainte-
resowanym transmitowaniem 
takiego przekazu. Za działanie 
kamer oraz podgląd obrazu w sieci 
oczywiście odpowiada obsługująca 
transmisję firma.   
Obie kamery – na Starym Rynku 
i u szczytu alei Sienkiewicza – służą 
wyłącznie celom promocyjnym 
Częstochowy. Z  kolei zapewnieniu 
porządku i bezpieczeństwa oraz za-
pobieganiu ewentualnym aktom 
wandalizmu służą 3 punkty kame-
rowe w rejonie inwestycji. 

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że Muzeum Częstochowskie przy-
gotowuje szklany pawilon znaj-
dujący się na Starym Rynku do 
funkcjonowania związanego z pre-
zentacją ekspozycji. Wkrótce ma 
też ogłosić konkurs na najemcę 
tamtejszej kawiarni. Być może uda 
się ją uruchomić już w czerwcu.

aktualności
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Z głębokim smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Brata Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Wyrazy żalu i współczucia dla Pani Małgorzaty Kowalik

Składają
Dyrekcja oraz Pracownicy Miejskiego Szpitala Zespolonego

w Częstochowie

Grzegorza Franca

Konkurs

O częstochowskim teatrze 
wiedzą wszystko!

Lądowanie na autostradzie

Śledczy sprawdzą, czy pilot mógł 
doprowadzić do katastrofy

55-letni pedofil zatrzymany

Namawiał 12-latkę 
na przesłanie nagich zdjęć

Na żywo

Możemy śledzić, co się dzieje 
na Starym Rynku

Dwie kobiety nie żyją

Zatruły się 
alkoholem?

Częstochowska  prokuratura 
wszczęła  śledztwo  w  sprawie 
awaryjnego  lądowania  awionetki 
na A-1 w Wierzchowisku. Pilot miał 
poważne problemy z silnikiem.

Awionetka wylądowała na au-
tostradzie A-1 14 maja. 34-letni 
pilot leciał nią z  Wrocławia do 
Rzeszowa na przegląd techniczny. 
Zdecydował się na awaryjne lądo-
wanie w Wierzchowisku z powodu 
poważnych problemów z silnikiem.  
Pilot chciał skierować samolot na 
lotnisko w Rudnikach koło Często-
chowy, lecz z uwagi na utratę mocy 
silnika podjął natychmiastową de-
cyzję o lądowaniu na autostradzie. 
Na szczęście nikomu nic się nie 
stało. Ruch na autostradzie w kie-
runku Łodzi został wstrzymany na 
kilka godzin. Policja zabezpieczała 

teren aż do przyjazdu firmy, która 
zabrała awionetkę do serwisu.

- Prokuratura Rejonowa wszczęła 
śledztwo pod kątem sprowadzenia 
bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa katastrofy w ruchu lądowym 
poprzez wykonanie manewru lą-
dowania na pasie autostrady A1 
- poinformował rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w  Częstochowie 
Tomasz Ozimek.

Śledczy ustalą także przyczynę 
problemów technicznych samo-
lotu, czy nie wynikała ona z  nie-
właściwego serwisowania. M.in. 
przeprowadzą oględziny samolotu 
i  przeanalizują dokumentację ser-
wisową zabezpieczonej awionetki. 
Prokurator będzie badał również 
czy zachowanie pilota było prawi-
dłowe i zgodne z przepisami prawa 
lotniczego. bea
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Hiszpańska marka Mango szyku-
je się do otwarcia swojego flago-
wego salonu w Galerii Jurajskiej.

Mango wróci do Galerii Jurajskiej. 
Umowa została już podpisana. Hisz-
pański brand zajmie w centrum han-
dlowym lokal o powierzchni 680 m 
kw. Prace w  lokalu już trwają, jego 
otwarcie zaplanowano na I  połowę 
czerwca tego roku.  

MANGO to jedna z  najpopular-
niejszych marek modowych na 
świecie, posiadająca sklepy w  112 
krajach, zajmujące łącznie ponad 
800 tys. m kw. W  Polsce, razem 
z  najnowszym lokalem, marka bę-
dzie mieć 28 sklepów ulokowanych 
w  14 miastach. Mango jest obecne 
m.in. w  Warszawie, Krakowie, 
Szczecinie i Poznaniu.

W  Polsce marka ulokowana jest 
głównie w  największych i  najpopu-
larniejszych centrach handlowych. 
Sklep Mango w  Galerii Jurajskiej 
będzie jedynym sklepem marki 
w północnej części woj. śląskiego.

Jak zapowiada właściciel, salon 
w  Galerii Jurajskiej będzie mieć 
charakter flagowy. Oznacza to, że 
jego oferta będzie szersza niż np. 
sklepu franczyzowego. W  asorty-
mencie będzie można znaleźć ko-
lekcje MANGO, MANGO KIDS, jak 

również MANGO MAN. Przestrzeń 
nowego salonu wyróżniać będzie 
się także nowoczesnym designem 
oraz atmosferą zakupów.

- Marka wraca do naszego centrum 
handlowego w  wielkim stylu, nie 
tylko ze zdecydowanie większym 
sklepem, ale przede wszystkim 
z  szerszą niż w  przeszłości ofertą. 
Unikalny w tej części woj. śląskiego 
brand dopełni kluczową dla Galerii 
Jurajskiej ofertę modową, wprowa-
dzając do niej kolejny element wy-
różniający nasz tenant mix na rynku 
lokalnym i regionalnym - mówi Anna 
Borecka-Suda, zastępca dyrektora 
Galerii Jurajskiej.

Oferta modowa Galerii Jurajskiej 
już dziś jest jedną z  najszerszych 
w tej części Polski. Tenant mix cen-
trum handlowego wypełnia aż 59 
polskich i  zagranicznych marek 
odzieżowych, w  tym m.in. H&M, 
Zara, TK Maxx, Massimo Dutti, 
Bershka, Guess, Reserved, House, 
Cropp, Medicine, Tatuum, Tally 
Weijl, Stradivarius, New Yorker czy 
Levi’s. Szeroko pojęty segment fa-
shion uzupełnia także 13 znanych 
marek obuwniczych (m.in. CCC, De-
ichmann, e-obuwie ECCO, Ryłko, 
Kazar, Wojas) oraz 12 sklepów ofe-
rujących biżuterię i  dodatki (m.in. 
Apart, YES, W.Kruk, Jubitom Tous, 
Pandora czy Ania Kruk).

- Ostatnie lata przyniosły zna-
czący rozwój oferty modowej 
w  Galerii Jurajskiej. Wielu naszych 
najemców zdecydowało się na mo-

dernizację sklepów, wprowadzenie 
nowych konceptów czy wynajem 
większej powierzchni. Pojawiły się 
także nowe marki. Mimo pandemii 
i  trudnej rynkowej sytuacji, ten 
rozwój jest kontynuowany, czemu 
sprzyja fakt, że Galeria Jurajska 
stale postrzegana jest jako bardzo 
atrakcyjna biznesowo lokalizacja 
o  ogromnym potencjale leasin-
gowym - mówi przedstawicielka 
Galerii Jurajskiej.

I  faktycznie, centrum handlowe 
ma wiele do zaoferowania markom 
takim jak MANGO. - Brandy loku-
jące u  nas swoje sklepy robią to 
w  mocnym otoczeniu modowym, 
generującym footfall i  obroty. Co 
więcej, zyskują dostęp do ogrom-
nego i  nienasyconego markami 
rynku, liczącego sobie blisko milion 
potencjalnych klientów. Nie bez 
znaczenia jest także bardzo mocna 
regionalna pozycja galerii, która 
sprawia, że dla mieszkańców Czę-
stochowy, ale i  miast ościennych, 
jesteśmy od dekady obiektem pierw-
szego wyboru, zwłaszcza na zakupy 
modowe - mówi.

Ten potencjał dostrzegła hisz-
pańska marka. - MANGO to ważny 
rynkowy gracz, który z dużą rozwagą 
podchodzi do lokalizacji swoich 
sklepów, wybierając nie tylko naj-
lepsze na rynku centra handlowe, ale 
także obiekty o  dużym potencjale 
biznesowym, inwestujące w  swój 
rozwój. Cieszy więc to,  że budowana 
latami pozycja Galerii Jurajskiej zo-
stała doceniona przez markę - do-
daje Anna Borecka-Suda.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Udało się

Nakręceni na pomaganie
Ponad tona nakrętek została przekazana na pomoc dla 
11-letniego Michałka chorującego na autyzm wczesnodzie-
cięcy. Mieszkańcy charytatywnie zbierali je do eko-serca 
ustawionego na placu Biegańskiego. Po przekazaniu ich 
do firmy recyklinowego w centrum miasta ruszyła kolejna 
zbiórka!

Eko-serce pojawiło się na placu Biegańskiego w Walentynki. Po 
trzech miesiącach charytatywnej zbiórki uzbierano ponad tonę 
nakrętek. Akcja służyła przede wszystkim pomocy Michałkowi, 
ale także kształtowaniu proekologicznych postaw i  zachowań 
oraz zachęceniu do działań na rzecz poprawy stanu środowiska 
naturalnego.

- Jestem dumny, że częstochowianki i  częstochowianie są so-
lidarni, empatyczni, zaangażowani w  działania ekologiczne, 
ale przede wszystkim w pomoc dla drugiego człowieka - mówi 
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk - Dziś każdy 
z nas boryka się z różnymi kłopotami pogłębionymi przez panu-
jącą pandemię. Potrzebujemy zmiany. I to jest ta zmiana. Realna 
pomoc, wsparcie dla tych, którzy tego potrzebują, przez akcje, 
które jednoczą - dodaje.

Połączenie zbiórki nakrętek, ekologicznego przetwarzania pla-
stiku oraz pomocy charytatywnej jest możliwe dzięki współpracy 
stowarzyszeń oraz samorządu. Inicjatorem zbiórki jest Stowa-
rzyszenie Wspólnie dla Częstochowy. Całość wsparło Stowa-
rzyszenie „Podaj dalej” które od ponad 11 lat zajmuje się zbiórką 
nakrętek (do tej pory udało się zebrać ponad 50 ton nakrętek, co 
dało około 55tys. zł przekazanych dla podopiecznych).

Nakrętki zbiera firma recyklingowa, która przetwarza je na 
różne produkty. Za zebrany surowiec są wypłacane pieniądze, 
które można potem przeznaczyć na rehabilitację, zabiegi 
czy sprzęt rehabilitacyjny. Od razu po przekazaniu nakrętek, 
ruszyła kolejna zbiórka. Tym razem na rzecz Tomasza Grze-
lińskiego, częstochowianina, który od 15 lat choruje na SM 
- stwardnienie rozsiane. W  zeszłym roku stwierdzono u  niego 
dodatkowo neuroboreliozę, jest w trakcie bardzo inwazyjnego 
leczenia antybiotykoterapią.

 ■ oprac. Katarzyna Gwara

Galeria Jurajska

Mango z flagowym salonem
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OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. 

zm.) oraz art. 10 § 1; art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 21.04.2021r. 

na wniosek Wójta Gminy Mstów, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, postępowanie administracyjne w 
sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej oznaczonej w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 4KD-DG(L) w miejscowości Srocko, 

gmina Mstów”
 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Srocko; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 368/2 k.m.3; 369/1 k.m.3; 369/9 k.m.3; 
370/7 k.m.3; 371/7 k.m.3; 372/7 k.m.3; 373/7 k.m.3; 374/7 k.m.3; 375/7 k.m.3; 376/9 k.m.3; 

377/9 k.m.3; 159/11 k.m.2; 160/16 k.m.2; 161/13 k.m.2; 162/6 k.m.2; 163/6 k.m.2; 164/6 k.m.2; 
165/7 k.m.2; 166/7 k.m.2; 167/9 k.m.2; 168/8 k.m.2; 169/6 k.m.2; 170/10 k.m.2; 171/10 k.m.2; 

172/13 k.m.2; 173/6 k.m.2; 174/8 k.m.2; 226/17 k.m.2; 226/15 k.m.2; 226/20 k.m.2; 227/4 k.m.2; 
228/6 k.m.2; 229/9 k.m.2; 229/11 k.m.2; 229/13 k.m.2; 229/15 k.m.2; 225 k.m.2 (225/2 k.m.2); 

230/2 k.m.2; 231/2 k.m.2; 232/2 k.m.2; 233/2 k.m.2; 234/2 k.m.2; 235/2 k.m.2; 236/4 k.m.2; 
237/4 k.m.2; 238/4 k.m.2; 239/4 k.m.2; 240/6 k.m.2; 241/8 k.m.2; 242/6 k.m.2; 243/6 k.m.2; 
244/8 k.m.2; 245/6 k.m.2; 246/6 k.m.2; 247/6 k.m.2; 248/6 k.m.2; 249/6 k.m.2; 250/4 k.m.2; 

251/4 k.m.2; 252/4 k.m.1; 253/4 k.m.2; 254/4 k.m.2.

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jed-
nostki samorządu terytorialnego:

obręb ewid. Srocko; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 369/9 k.m.3; 163/6 k.m.2; 226/20 k.m.2; 
232/2 k.m.2; 245/6 k.m.2; 246/6 k.m.2; 247/6 k.m.2; 248/6 k.m.2.

 
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

obręb ewid. Srocko; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 369/1 k.m.3; 368/2 k.m.3.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za doko-
nane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony 
mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i za-

strzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w 
Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

W otoczeniu przyrody, nad 
Wartą Galeria Jurajska stworzy-
ła plenerową strefę gastrono-
miczną. Można tutaj wypocząć, 
ale także zjeść zamówione 
w restauracjach i kawiarniach 
dania.

Od kilku dni znów można od-
wiedzać ogródki restauracyjne. 
Nic więc dziwnego, że Galeria 
Jurajska, z  myślą o  działających 
w niej lokalach, postanowiła stwo-
rzyć własny. Ten powstał na Bul-
warach Jurajskich nad Wartą, czyli 
w  działającym przy centrum han-
dlowym ogrodzie miejskim.

Przestrzeń wypełnia 11 stolików, 
ustawionych w  bezpiecznym dy-
stansie od siebie. Wszystko w oto-
czeniu drzew, traw i kwiatów.

– Każdy kto zamówi danie w do-
wolnym lokalu gastronomicznym 
w  Galerii Jurajskiej będzie mógł 
teraz zjeść je w pięknym otoczeniu 
przyrody. Strefa plenerowa już 
działa i jest ogólnodostępna dla za-
interesowanych. Teraz pozostaje 
tylko trzymać kciuki za pogodę  - 
mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, 
dyrektor marketingu Galerii Juraj-
skiej.

W  sumie Jurajska Cafe dedyko-
wana jest aż 19 lokalom działa-
jącym w Galerii Jurajskiej.

Można tutaj zjeść potrawy zama-
wiane w  restauracjach KFC, Mc-
Donald’s, Bobby Burger, Makarun, 
Pasibus, Pizza Hut,  Arianos Doner 
Kebab, WOKing Oriental, Strefa 
Sushi i  Smak Zdrowia. Z  prze-
strzeni mogą korzystać także 
klienci: Costa Coffee, Grycan, 
Consonni, CafeDuo, So! Coffee, 
Bubble Tea, Sok Spot oraz Słodkie 
słone.

Jak zapewnia Dziubin-Łuszczyk, 
Bulwary Café mają pomóc restau-
racjom w  tych trudnych dla nich 
chwilach.

- W  Galerii Jurajskiej nie mamy 
ani tarasu, ani ogródków zewnętrz-
nych, mamy za to wyjątkową 
przestrzeń nad Wartą, w  której 
mieszkańcy regionu lubią spędzać 
latem czas wolny. Od teraz staje 
się ona także drugą strefą gastro-
nomiczną, z  której można korzy-
stać do woli w godzinach otwarcia 
centrum. Można tutaj zjeść, zre-
laksować się i spotkać z bliskimi na 
kawie, a wszystko z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa 
– dodaje.

Bulwary Café

Lokale gastronomiczne 
galerii „wyszły” w plener

Sierż. sztab. Mateusz Lewan-
dowski z samodzielnego po-
doddziału prewencji w Często-
chowie od marca walczy z no-
wotworem. Choroba postępuje 
bardzo szybko, a policjant 
przebywa teraz na oddziale 
onkologicznym. Aby go wes-
przec, mundurowy z katowic-
kiego oddziału prewencji sierż. 
sztab. Damian Lorisz wraz 
z dwójką znajomych organizują 
charytatywny rajd rowerowy 
wzdłuż polskiego wybrzeża.

Sierżant sztabowey Mateusz 
Lewandowski ma 32 lata i  pełni 
służbę jako Ratownik Medyczny 
w  Samodzielnym Pododdziale 
Prewencji Policji w  Często-
chowie. Wcześniej pracował 
w  Pogotowiu Ratunkowym 
w  Częstochowie ratując życie 
i zdrowie innych. Dziś to on pilnie 
potrzebuje naszej pomocy.

W marcu br. mundurowy trafił do 
szpitala z silną dusznością. Po wy-
konaniu badań okazało się, że ma 
rozsiany proces nowotworowy. 

Zdiagnozowano u niego nowotwór 
złośliwy jądra z  przerzutami do 
płuc, wątroby i  śledziony. Ta dia-
gnoza była dla Mateusza bolesna 
i  niespodziewana, ponieważ 
choroba nie dawała wcześniej 
żadnych widocznych oznak. Teraz 
policjant przebywa na oddziale 
onkologicznym i  jest w  trakcie 
chemioterapii agresywnej, którą 
bardzo ciężko znosi. Wie jednak, że 
musi walczć. Potrzebuje go kocha-
jąca rodzina – żona Ewelina (rów-
nież ratowniczka medyczna) oraz 
dwóch synów w wieku 7 i 4 lat.

Policjanta w  walce z  chorobą 
nowotworową postanowił wes-
przeć sierżant sztabowy Damian 
Lorisz z Oddziału Prewencji Policji 
w  Katowicach. Choć panowie się 
nie znają, mundurowa solidarność 
i  chęć niesienia pomocy innym, 
okazały się impulsem do przy-
gotowania wyjątkowej wyprawy 
w celu walki o zdrowie Mateusza. 
Katowicki policjant wraz z dwójką 
swoich znajomych – Olą i  Pio-
trem postanowili zorganizować 
charytatywny rajd rowerowy 
pod nazwą „Rajza rowerowa wy-
brzeżem Bałtyku dla Mateusza 

Lewandowskiego”. W  ten sposób 
policjant chce pokazać solidarność 
z  walczącym o  zdrowie „niebie-
skim” kolegą oraz zebrać fundusze 
potrzebne na leczenie, rekonwale-
scencję i  powrót do normalności 
dla Mateusza i  jego najbliższych. 
Damian i  jego grupa skrupulatnie 
przygotowują się do wyprawy, 
która odbędzie się początkiem 
czerwca. Policjant namówił rów-
nież zaskoczonego i  wzruszo-
nego tym pomysłem Mateusza, 
do utworzenia zweryfikowanej 
zbiórki, gdzie każdy może wpłacić 
choćby drobny datek na rzecz jego 
walki z chorobą 

- https://zrzutka.pl/4tdeka
Plan jest ambitny. Przejazd 

ponad 600 kilometrów na ro-
werze od Świnoujścia aż do Ob-
wodu Kalingradzkiego i powrót do 
Krynicy Morskiej. Trasa obfituje 
w  ciekawe, zróżnicowane, ale też 
niełatwe odcinki. Grupa przyjaciół 
chce ją pokonać maksymalnie w 6 
dni. Organizatorzy zachęcają nie 
tylko do dołożenia cegiełki, ale 
również aktywnego włączenia się 
w tę akcję. Mile widziane są osoby, 
które dołączą do wyprawy polskim 
wybrzeżem wraz z  Damianem 
lub podzielą się wspomnieniami 
ze swoich innych sportowych 
zmagań. Relacje, zdjęcia oraz po-
zdrowienia umieszczane będą na 
specjalnie utworzonej w  tym celu 
grupie na Facebooku „Rowerowe 
marzenia”. 

Ruszyła zbiórka

Chcą pomóc 
choremu koledze

Edukacja

Ruszył nabór do szkół 
ponadpodstawowych
Rozpoczął się nabór do szkół 
ponadpodstawowych z wyko-
rzystaniem systemu elektro-
nicznego. Potrwa do 24 czerw-
ca. W Częstochowie, we 
wszystkich typach szkół na 
młodzież czeka ponad 3,3 tys. 
miejsc.

W  częstochowskich szkołach, 
których organem prowadzącym 
jest miasto, dla uczennic i uczniów 
przygotowano w  sumie 3324 
miejsca - 1404 w  liceach, 1320 
w technikach i 600 w branżowych 
szkołach I stopnia.

Oprócz znanych już kierunków 
we wszystkich typach szkół na 
młode częstochowianki i  czę-
stochowian a  także mieszkanki 
i  mieszkańców regionu w  bran-
żowej Szkole I Stopnia nr 2 w Ze-
spole Szkół im. gen. W. Andersa 
czekają nowe  - zegarmistrz 
i optyk-mechanik.

Ósme klasy w  szkołach pro-
wadzonych przez miasto kończy 
teraz w sumie 1643 uczniów.

By wybrać szkołę ponadpod-
stawową rodzice/opiekunowie 
prawni/uczniowie muszą wy-
pełnić w  formie elektronicznej 
formularz rekrutacyjny znajdu-
jący się na stronie internetowej 
pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/

Na stronie naboru podane są 
szczegółowe informacje doty-
czące zasad rekrutacji, harmono-
gramu, instrukcji postępowania 
oraz bieżących spraw związanych 
z rekrutacją.

Terminy rekrutacji dostosowane 
są do zmienionego harmonogramu 
przeprowadzanych egzaminów 
ósmoklasisty, w  tym terminu wy-
dania zaświadczenia o  wyniku 
tego egzaminu przez Okręgowe 
Komisje Egzaminacyjne.

zdj. Galeria Jurajska
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Dzień Matki to jedno z ważniej-
szych świąt w naszym kraju. W 
szczególny sposób myślimy wte-
dy o naszych rodzicielka, dzięku-
jąc im za miłość i trud włożony w 
wychowanie. Obchodzi się je 
również w wielu innych krajach 
na świecie. W jaki sposób? Jaka 
jest historia tego święta?

Historia święta
Początki święta sięgają czasów 

starożytnych Greków i Rzymian. 
Kultem otaczano wtedy matki-bo-
ginie, symbole płodności i urodzaju. 
W późniejszych czasach cesarstwo 
rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i 
tym samym zabroniono wyznawania 
innych bogów.

Zwyczaj ten powrócił jednak w sie-
demnastowiecznej Anglii pod nazwą 
niedziela u matki. Początkowo co 
roku - w czwartą niedzielę postu 
- odprawiano modły w najbliższej 
katedrze. W zwykłe niedziele od-
bywały się one w pobliskich kościo-
łach. Dzień, w którym obchodzono 
to święto, był wolny od pracy. Do 
tradycji należało składanie matce 

podarunków, głównie kwiatów i sło-
dyczy, w zamian za otrzymane bło-
gosławieństwo. Zwyczaj przetrwał 
do XIX wieku. Ponownie zaczęto go 
obchodzić po zakończeniu II wojny 
światowej.

Inaczej historia tego święta przed-
stawia się w Stanach Zjednoczonych. 
W 1858 roku amerykańska nauczy-
cielka Ann Maria Reeves Jarvis ogło-
siła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 
roku Dzień Matek dla Pokoju promo-
wała Julia Ward Howe. Annie Marie 
Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku 
udało się ustanowić Dzień Matki. Z 
czasem zwyczaj ten rozpowszechnił 
się na niemal wszystkie stany, zaś w 
1914 roku Kongres Stanów Zjed-
noczonych uznał przypadający na 
drugą niedzielę maja Dzień Matki za 
święto narodowe.

Dzień Matki w Polsce
Polska to jedyny kraj na świecie, 

w którym Dzień Matki obchodzi 
się 26 maja. Chociaż nie zawsze tak 
było. W przedwojennej Polsce daty 
tego święta były ruchome. Pierwsze 
obchody Dnia Matki odbyły się w 
Krakowie w 1914 roku. Data, którą 
znamy dziś, jest niezmienna od 1923 

roku. Co ciekawe, Dzień Matki (Mut-
tertag) był obchodzony jako ważne 
święto w Generalnym Gubernator-
stwie podczas okupacji niemieckiej 
(dzień ten był świętem w całej III 
Rzeszy).

Obecnie 26 maja, w dniu swojego 
święta, matki są zwykle obdaro-
wywane laurkami, kwiatami oraz 
różnego rodzaju prezentami przez 
własne dzieci, rzadziej inne osoby. 
Święto to ma na celu okazanie 
matkom szacunku, miłości i podzię-
kowania za trud włożony w wycho-
wanie.

Dzień Matki na świecie
Dzień Matki ma wyrażać szacunek 

do wszystkich rodzicielek. Obchodzi 
się go niemal w 140 krajach na całym 
świecie. Tylko w Polsce świętujemy 
go 26 maja.

W niektórych państwach Dzień 
Matki obchodzony jest razem z 
Dniem Kobiet. Jest tak w przypadku 
Bułgarii, Armenii, Mołdawii, Rosji, 
Serbii, Słowenii, Wietnamu, Maroka i 
Białorusi. W innych państwach Dzień 
Matki obchodzony jest:
• 3 marca - w Gruzji;
• 8 marca - w Afganistanie, w Al-

banii, w Kosowie, w Armenii, w 
Azerbejdżanie, na Białorusi, w 
Bośni i Hercegowinie, w Bułgarii, w 
Macedonii, w Mołdawii, w Czarno-
górze, w Maroku, w Rosji, w Serbii;

• w czwartą niedzielę wielkiego 
postu: w Irlandii, w Wielkiej Bry-
tanii, w Nigerii;

• 21 marca - w Bahrajnie, w Egipcie, 
w Jordanii, w Kuwejcie, w Libii, w 
Libanie, w Omanie, w Katarze, w 
Arabii Saudyjskiej, w Sudanie, w 
Syrii, w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, w Jemenie, w Iraku;

• w pierwszą niedzielę maja - na Wę-
grzech, na Litwie, w Mozambiku, w 
Portugalii, w Rumunii, w Hiszpanii;

• w drugą niedzielę maja - w Au-
stralii, w Austrii, na Bahamach, w 
Bangladeszu, w Belgii, w Brazylii, w 
Kanadzie, w Kazachstanie, w Chile, 
w Chinach, w Kolumbii, w Chor-
wacji, na Kubie, na Cyprze, w Cze-
chach, w Danii, w Estonii, w Etiopii, 
na Filipinach, w Grecji, w Indiach, 
w Japonii, na Łotwie, w Malezji, w 
Niemczech, w Pakistanie, w Peru, 
w Singapurze, na Słowacji, na Sri 
Lance, w Szwajcarii, w Turcji, w 
Urugwaj, w Wietnamie, w Wene-
zueli.

W kraju i za granicą

 

Katarzyna Gwara
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Czasem, aby sprawić mamie 
radość i podarować jej super-
prezent z okazji Dnia Matki, 
trzeba się nieźle nagłowić. 
Być może nasze propozycje 
was zainspirują i wybierzecie 
coś, co zadowoli i sprawi 
uśmiech na twarzach mam. 
Staraliśmy się wyselekcjono-
wać takie rzeczy, które na 
pewno sprawią radość, ale też 
będą praktyczne.

Biżuteria

Biżuteria podarowana w pre-
zencie będzie sentymentalnym 
elementem przypominającym 
o danej osobie bądź konkretnej 
chwili przez naprawdę długi czas. 
Możecie wybierać spośród wielu 
opcji, takich jak kolczyki, pier-
ścionki, naszyjniki czy zegarki. W 
tym roku prawdziwym hitem jest 
biżuteria wykonana z różowego 
złota.

Portfel
Idealnym i zawsze trafionym 

prezentem jest portfel. Ważne, 
aby był z dobrej jakości skóry – 
to gwarancja wieloletniej trwa-
łości. Tego typu upominek stanie 
się niezbędnikiem w codziennym 
życiu obdarowanej osoby.

Pościel
Oryginalna i przyjemna w do-

tyku pościel pozwoli zapomnieć 
o wszelkich nieprzyjemnościach 
dnia codziennego i zatopić się w 
marzeniach sennych.

Upominek w formie 
przeżycia

Sprawcie mamie radość, obda-
rowując ją prezentem w formie 
niezapomnianego przeżycia. Mo-
żecie postawić na gotową propo-
zycję – do wyboru jest przeszło 
3500 przeżyć w całej Polsce – lub 
zdecydować się na specjalny vo-
ucher. W tym drugim przypadku 
nie musicie obawiać się, czy pre-
zent się spodoba.

Akcesoria sportowe
Jeśli mama uwielbia aktywność 

fizyczną, dobrym pomysłem na 
prezent będą akcesoria fitness, 
takie jak gumy oporowe, piłki gim-
nastyczne, czy maty. Przydatne 
mogą okazać się również bidony i 
butelki, a także zegarki sportowe 
monitorujące m.in. ilość kroków, 
czy spalonych kalorii. Prezen-
towym strzałem w dziesiątkę 
będą też spodnie, bluza, bądź ko-
szulka treningowa.

Olejki do ciała
Aromaterapia to jeden z naj-

przyjemniejszych etapów pielę-
gnacji ciała. Warto więc zrobić 
prezent bliskiej osobie w postaci 
pięknie pachnącego olejku, który 
nie tylko odżywi skórę, ale także 
sprawi, że codzienny rytuał stanie 
się chwilą przyjemności w ramach 
domowego spa.

Okulary
Okulary mogą być niezwykle 

ciekawym prezentem. Nie kupuje 
się ich często i na pewno zostaną 
z obdarowanym na dłużej. Wielu 
z nas lubi praktyczne podarunki, a 
okulary jak najbardziej przydadzą 
się w wielu sytuacjach. Jedna-
kowo dla osób potrzebujących 
korekcji, kierowców oraz do czy-
tania.

Kuferek na biżuterię
Klasyczny, stylowy, mini kuferek 

na biżuterię to bardzo praktyczny 
gadżet w kobiecej garderobie. 
Będzie niezastąpiony podczas 
służbowych wyjazdów jak i pry-
watnych urlopów.

Mała torebka
Mała, ale pakowna torebka, 

która pomieści niezbędne rzeczy 
to „must have” w szafie każdej ko-
biety. Ten model zawsze się przy-
daje! To bowiem idealny dodatek 
do wielu stylizacji – zarówno 
sporto¬wych, casualowych, jak i 
eleganckich.

Album ze zdjęciami
W takim upominku możecie 

zawrzeć wiele wspomnień, do 
których miło powracać, a jed-
nocześnie to świetny sposób, by 
powiedzieć: dziękuję. Możecie w 
nim umieścić fotografie zarówno 
takie, które ją wzruszą, jak i te, 
które rozbawią.

Kosmetyki
Jednym z pomysłów na prezent 

na Dzień Matki mogą być kosme-
tyki. To uniwersalny podarunek, 
z którego mama na pewno się 
ucieszy. Podczas wyboru odpo-
wiedniego kosmetyku należy 
kierować się przede wszystkim 
typem cery, potrzebami skóry 
oraz liniami i markami, których 
najczęściej używa mama i które 
się jej sprawdzają.

Urządzenia do pielęgnacji
Warto zastanowić się także nad 

urządzeniami do pielęgnacji, ta-
kimi jak szczoteczki soniczne do 
twarzy, masażery czy przyrządy 
do mikrodermabrazji i nowo-
czesne depilatory. Popularnością 
cieszą się również urządzenia do 
włosów, takie jak np.: lokówki, 
prostownice oraz suszarki.

Perfumy
Decydując się na zakup perfum, 

możemy postawić na słynne 
marki i klasyczne nuty, które po-
mimo upływu lat i pojawiania się 
nowych trendów zapachowych, 
nie wychodzą z mody.

Dekoracje do domu
Oryginalnym, a zarazem prak-

tycznym upominkiem będą 
elementy wystroju. Możecie wy-
bierać spośród ozdobnych doni-
czek, tekstyliów, ceramiki, luster, 
czy mebli ogrodowych. Dobrym 
pomysłem będzie podarowanie 
wygodnego fotela wiszącego.

Kosz pełen słodyczy
Zestaw prezentowy składający 

się z kawy oraz czekoladek, będzie 
dobrym pomysłem na prezent na 
Dzień Matki. Możecie także do-
rzucić czekoladę do przygotowa-
nego już wcześniej upominku.

Inspiracje prezentowe

Katarzyna Gwara
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Historyczny sezon
To był historyczny sezon dla zespołu Rakowa Częstochowa. 

Czerwono-Niebiescy zdobyli Puchar Polski, a następnie 
wywalczyli Wicemistrzostwo Polski w sezonie 2020/2021. 

Lepszego uczczenia jubileuszu 100-lecia klubu nie można było 
sobie wymarzyć.

Wicemistrzostwo Polski w sezonie 
2020/2021

Podopieczni szkoleniowca Marka Papszuna rozpoczęli sezon 
22 sierpnia 2020 roku w meczu z Legią Warszawa. Spotkanie 
zakończyło się jednak wygraną Legionistów, którzy pokonali 
Raków 2:1. W drugiej kolejce Czerwono-Niebiescy zwycię-
żyli 3:1 z Lechią Gdańsk, następnie 2:1 z Zagłębiem Lubin, 4:1 
z zespołem Podbeskidzie Bielsko-Biała, aby w piątej kolejce 
zremisować 2:2 z Cracovią. W szóstej kolejce częstochowska 
drużyna pokonała Wisłę Płock 3:0, a w kolejnym spotkaniu 
Górnik Zabrze 3:1. Ósma kolejka również okazała się zwy-
cięska dla Rakowa Częstochowa. Zwyciężyli wtedy 2:1 ze 
Stalą Mielec. W dziewiątej kolejce zremisowali bezbramkowo 
z Wisłą Kraków. Dziesiąta kolejka zakończyła się wynikiem 
3:3. Wtedy podopieczni trenera Papszuna walczyli w emo-
cjonującym spotkaniu z Lechem Poznań. W jedenastej kolejce 
Raków zwyciężył 1:0 z Wartą Poznań, a w dwunastej zaliczyli 
pierwszą porażkę w sezonie podczas meczu ze Śląskiem Wro-
cław. Wtedy też ulegli rywalom 0:1. Trzynasta kolejka okazała 
się szczęśliwa – częstochowianie pokonali Jagiellonię Białystok 
3:2. Ostatni mecz w 2020 roku bezbramkowo zremisowali z Pia-
stem Gliwice. Nowy, jubileuszowy rok rozpoczęli przegraną 0:1 z 
Pogonią Szczecin, która zaczęła rosnąć w siłę. W 16 kolejce Czer-
wono-Niebiescy ulegli również Legii Warszawa, przegrywając 
2:0. Następnie ponownie odnieśli porażkę z Lechią Gdańsk (0:1). 
Przełamanie nastąpiło w 18 kolejce – wtedy też Raków pokonał 
Zagłębie Lubin 2:1. W 19 kolejce wygrał z Podbeskidziem 1:0, by 
ponownie zremisować z Cracovią – tym razem bezbramkowo. W 
21 kolejce zaliczył kolejny remis (2:2) z Wisłą Płock i jeszcze jeden 
bezbramkowy z Górnikiem Zabrze. Od 23 kolejki rozpoczęła się 

Gala Ekstraklasy

Marek Papszun 
wybrany 

„Trenerem Sezonu”
Podczas Gali Ekstraklasy nagrodzono najlepszych w sezonie 

2020/21. Wśród laureatów znalazł się szkoleniowiec Rakowa 
Częstochowa - Marek Papszun. Został on wybrany „Trenerem 
Sezonu”. To ogromne wyróżnienie! Doceniony został również 
zawodnik Czerwono-Niebieskich – Kamil Piątkowski, otrzy-
mując tytuł  „Młodzieżowcem sezonu PKO Banku Polskiego”.

Gala Ekstraklasy odbyła się tradycyjnie dzień po rozegraniu 
ostatniej kolejki sezonu. Tegoroczna edycja zorganizowana zo-
stała wyłącznie na potrzeby telewizji – odbyła się bez udziału 
publiczności. Uczestnicy wydarzenia musieli przejść testy na 
obecność koronawirusa, aby zapewnić bezpieczeństwo piłka-
rzom i innym obecnym. - Laureatów poszczególnych kategorii 
wybrała Kapituła. W jej skład weszli przedstawiciele mediów, 
Ekstraklasy S.A. i PZPN. Zawodnicy oraz trenerzy ligi mieli 
możliwość wybór Piłkarza Sezonu.

Lista zwycięzców:
Bramkarz sezonu – Dante Stipica (Pogoń Szczecin) 
Obrońca sezonu – Filip Mladenović (Legia Warszawa)
Pomocnik sezonu – Luquinhas (Legia Warszawa)
Napastnik sezonu – Tomas Pekhart (Legia Warszawa) 
Trener sezonu: Marek Papszun (Raków Częstochowa)

Piłkarz sezonu – Filip Mladenović (Legia Warszawa) 
Młodzieżowiec sezonu PKO Banku Polskiego  

– Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa)  
– wybrany przez Ekstraklasę S.A. i PKO Bank Polski

Gol Sezonu – Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok)  
– zdobyty w meczu 9. kolejki Cracovia – Jagiellonia 
– wybrany przez redakcję TVP Sport

NAJLEPSZY SEZON W HI100RII
RAKÓW CZĘSTOCHOWA - NAJWAŻNIEJSZE MOMENTY
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seria zwycięstw – najpierw ze Stalą Mielec (1:0), następnie 
z Wisłą Kraków (2:1), Lechem Poznań (3:1), Wartą Poznań 
(2:0), Śląskiem Wrocław (2:0), aż w 28 kolejce mecz zakończył 
się bezbramkowym remisem z Jagiellonią Białystok. W 29 ko-
lejce Czerwono-Niebiescy zwyciężyli – tym razem 1:0 z Pia-
stem Gliwice i było to najważniejsze zwycięstwo w sezonie, 
ponieważ zapewniło częstochowskiej drużynie wicemistrzo-
stwo w sezonie 2020/2021. Kolejkę Raków Częstochowa za-
kończył wygraną 3:1 z Pogonią Szczecin.  

Zdobywcy Pucharu Polski
W międzyczasie trwały również rozgrywki Fortuna Pucharu 

Polski. Czerwono-Niebiescy rozpoczęli je spotkaniem z San-
dencją Nowy Sącz. Pokonali wtedy rywali 3:0. Zwyciężyli 
również w 1/16 Finału z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 2:0. 
W 1/8 Finału Raków zmierzył się z Górnikiem Zabrze i spo-
tkanie to zakończyło się wynikiem 4:2 dla częstochowskiej 
drużyny. W następnym etapie podopieczni szkoleniowca 
Marka Papszuna pokonali Lecha Poznań 2:0. W półfina-
łowym spotkaniu wygrali z Cracovią 2:1, by w wielkim Fi-
nale Fortuna Pucharu Polski wywalczyć zwycięstwo z Arką 
Gdynia. Historyczny dla Rakowa Częstochowa mecz za-
kończył się wynikiem 2:1.

Miasto złożyło wniosek

Miliony na dalszą rozbudowę 
stadionu?

W minioną środę 19 maja odbyła się wspólna konferencja prasowa 
klubu Rakowa i władz miasta Częstochowy. Poświęcona była ona 
planom rozbudowy i przebudowy Centrum Piłki Nożnej w ramach 
obiektu Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków.

Współgospodarzami spotkania byli: Prezydent Miasta Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk, Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Nie-
smaczny, Prezes RKS Raków Wojciech Cygan, a także przewodniczący 
Rady Nadzorczej RKS Raków Maciej Kołodziejczyk.

Gratulacje dla Rakowa

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk rozpoczął swoje prze-
mówienie od gratulacji dla całego klubu za to, czego byliśmy świadkiem w 
ostatnim czasie. - Tyle powodów do świętowania, ile Raków miał właśnie 
w tym i ubiegłym roku, nie było: piękny jubileusz stulecia klubu, którym 
możemy się cieszyć, ale oprócz samego jubileuszu zarówno klub, jak i my 
wszyscy, mamy okazję, żeby gratulować za Wicemistrzostwo Polski. Po 
pięknej grze i rywalizacji sportowej, to, na co cicho wszyscy liczyliśmy, 
stało się faktem.  Wreszcie Puchar Polski. Po pięknym meczu, który 
mieliśmy okazję oglądać i dopingować naszą drużynę, Raków okazał się 
najlepszą drużyną w kraju. Za te wszystkie sukcesy bardzo serdecznie 
dziękuję i gratuluję prezesowi, całej drużynie, szkoleniowcom. Wszystkim 
tym osobom, które miały możliwość być w teamie zwycięzców – teamie, 
który doprowadził do tych wszystkich sukcesów - powiedział podczas 
swojego wystąpienia prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

15 mln złotych na Centrum Piłki Nożnej

Oprócz gratulacji, poruszona została również kwestia MSP „Raków”. 
- Znajdujemy się na ciągle przebudowywanym stadionie. Trzymamy 
kciuki za wykonawce, że pierwszy etap modernizacji naszego stadionu 
zostanie zrealizowany w tych terminach, które zostały wyznaczone. 
Liczy na to zarówno klub, jak i mieszkańcy oraz kibice. W uzgodnieniu 
z klubem pracujemy nad kolejnymi etapami związanymi z modernizacją 
stadionu, a właściwie całego Centrum Szkoleniowego, które mamy tutaj 
na ulicy Limanowskiego – zapewnił prezydent miasta i poinformował, 
że w uzgodnieniu z klubem złożony został wniosek do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki o dofinansowanie drugiego etapu przebudowy i roz-
budowy Centrum Piłki Nożnej na Rakowie w obrębie Miejskiego Sta-
dionu Piłkarskiego „Raków”. Wniosek ten zakłada wykonanie zespołu 
boisk treningowych, rozbudowę budynku klubowego oraz budowę za-
plecza regeneracyjno-rehabilitacyjnego. Miasto liczy na dofinansowanie 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z inwestycji o szczególnym zna-
czeniu dla sportu. Cały wniosek to kwota 15 milionów złotych, a war-
tość dofinansowania to blisko 8,5 miliona. - Współpracujemy z klubem, 
staramy się, żeby to, co już udało się uzyskać, żeby było już tylko ko-
lejnym etapem do dalszego rozwoju. Ten wniosek został złożony z myślą 
o szkoleniu sportowym i o dbanie o kadry, z których później RKS Raków 
mógłby korzystać przy - mam nadzieję - kolejnych sukcesach. A ci młodzi 
ludzie, którzy zaczną swoje kariery w Rakowie, na pewno znajdą się w 
klubie, który ma duży potencjał rozwojowy i za który trzymamy kciuki – 
zapewnił Krzysztof Matyjaszczyk. Na konferencji wypowiedział się także 

m.in. Prezes RKS Raków  - Dziękujemy za te miłe słowa i dziękujemy 
za ten wniosek, który miasto zdecydowało złożyć do ministerstwa. 

To na pewno coś, co pozwoli Rakowowi wykonać kolejny krok do 
przodu, bo na pewno kwestia boisk tre-

ningowych to nasza bolączka i musimy 
nad nią pracować, żeby sztab szko-
leniowy i chłopaki mieli lepsze wa-
runki do treningu. Pozostałe kwestie 
tego wniosku również są dla nas 

szalenie istotne, żeby Raków rósł 
w siłę i żebyśmy zasypywali tę 
różnicę, która jest obecnie 
między Rakowem a tymi naj-
silniejszymi infrastrukturalnie 
klubami w Polsce – powiedział 
Marek Cygan i dodał - Głęboko 

wierzę, że niedługo mieszkańcy 
Częstochowy i kibice pojawią 
się na Limanowskiego i będą 
mogli kibicować drużynie, robić 
fajną atmosferę i budować to 
widowisko piłkarskie, na którym 
wszystkim nam zależy.

Opracowanie: Paula Nogaj
Zdjęcia: Grzegorz Misiak

NAJLEPSZY SEZON W HI100RII
RAKÓW CZĘSTOCHOWA - NAJWAŻNIEJSZE MOMENTY



10. PIĄTEK-NIEDZIELA 21-23 MAJA 2021 porady prawne

Agnieszka Rusek - radca prawny 
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek - radca prawny 
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak - aplikant radcowski 
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Odpowiedzialność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Co zrobić jeśli 
spółka jest niewypłacalna?
Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością jest chętnie wy-
bieraną przez przedsiębiorców 
formą prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Jest ona 
spółką kapitałową i posiada 
osobowość prawną – jest od-
rębną „osobą” w świetle pra-
wa. Spółkę z o. o. może założyć 
kilka osób, które chcą od tej 
pory działać jako wspólnicy. 
Spółka z o.o. może być także 
jednoosobowa. Spółkę tego 
rodzaju obowiązkowo należy 
zarejestrować w sądzie reje-
strowym, tzw. KRS.

W spółce z o.o. wyróżniamy  
3 rodzaje organów:
1. Zgromadzenie wspólników  

– podejmuje najważniejsze de-
cyzje w spółce

2. Zarząd spółki – reprezentuje 
spółkę i prowadzi jej sprawy 

3. Rada nadzorcza albo komisja 
rewizyjna – sprawuje funkcje 
kontrolne; te organy nie za-
wsze są tworzone w spółce

Odpowiedzialność sp. z o.o. 

Spółka z  o.o. to odrębny od 
wspólników byt prawny – osoba 
prawna. Jako odrębna „osoba” 
spółka sama odpowiada za własne 
zobowiązania całym majątkiem, 
jaki posiada. Majątek spółki z o.o., 
to majątek „oddzielony” od ma-
jątku wspólników sp. z o.o. Spółka 
sama w pełni odpowiada za swoje 
zobowiązania. Wszelkie żądania 
o  zapłatę długów zaciągniętych 
przez spółkę jej kontrahenci 
muszą kierować bezpośrednio do 
spółki. Spółka sama musi wywią-
zywać się swoich zobowiązań.  

Czy wspólnicy odpowiadają 
za długi spółki z o.o.?

Wspólnicy sp. z  o.o. nie odpo-
wiadają za zobowiązania spółki 
swoim majątkiem osobistym. Ry-
zyko „majątkowe” wspólników 

wynika jedynie z wkładu wniesio-
nego do spółki na pokrycie kapi-
tału zakładowego. Oprócz ryzyka 
utraty tego wkładu, wspólnik nie 
musi obawiać się o swój majątek. 

Oznacza to, że kontrahent 
spółki nie może kierować do 
wspólnika żądań np. o  zapłatę 
zaległej faktury, którą powinna 
zapłacić spółka. Nie będzie mógł 
również zwrócić się do komor-
nika o  prowadzenie egzekucji 
np. z  nieruchomości należących 
do wspólnika. Takie ograniczenie 
odpowiedzialności wspólników 
zapewnia ich majątkom bezpie-
czeństwo. Zachęca to przedsię-
biorców do zawiązywania spółek 
z o.o. i powoduje, że na rynku mo-
żemy spotkać wiele takich spółek. 

Odpowiedzialność sp. z o.o. 
w organizacji

Szczególne zasady odpowie-
dzialności obowiązują w  przy-
padku spółki z  o.o. w  organizacji, 
czyli przed zarejestrowaniem 
jej w  KRS. Za zobowiązania ta-
kiej spółki odpowiadają razem 
z  nią osoby, które działały w  jej 
imieniu jako zarząd. Wspólnik 
też odpowiada solidarnie za zo-
bowiązania spółki w  organizacji, 
jeżeli nie wniósł jeszcze do spółki 
całego umówionego wkładu. Jeśli 
wspólnik wniósł do spółki cały 
umówiony wkład jest on wolny od 
odpowiedzialności za zobowią-
zania spółki w organizacji.

Jak odzyskać pieniądze, 
jeśli spółka jest niewypłacalna?

Zdarza się, że wierzyciel wielo-
krotnie zwraca się do spółki, żeby 
zapłaciła za swoje zobowiązania, 
np. za zaległe faktury. Spółka od-
mawia, nie ma wystarczającego 
majątku lub w  ogóle nie da się 
z nią nawiązać kontaktu. Co wów-
czas może zrobić kontrahent? 

Przede wszystkim może skie-
rować przeciwko spółce pozew 

do sądu i  uzyskać wyrok umoż-
liwiający rozpoczęcie egzekucji 
komorniczej. Możliwe jest jednak, 
że w  ten sposób nie uda się od-
zyskać od spółki pieniędzy. Jeśli 
egzekucja przeciwko majątkowi 
spółki okaże się bezskuteczna, 
wierzyciel może skierować swoje 
żądanie o  zapłatę zobowiązań 
zaciągniętych przez spółkę do 
członków zarządu spółki. 

Aby wszcząć egzekucję prze-
ciwko członkowi zarządu sp. z o.o. 
konieczne jest spełnienie pew-
nych warunków. Podstawowym 
z  nich jest to, że egzekucja z  ma-
jątku spółki musi okazać się bez-
skuteczna. Komornik prowadzący 
postępowanie w  celu odzyskania 
długu poinformuje on nas, że eg-
zekucja zostaje umorzona, po-
nieważ spółka nie ma majątku. 
Można wówczas wystąpić do sądu 
z  pozwem o  zapłatę przeciwko 
członkom zarządu spółki z o.o.

Członek zarząd w  pewnych sy-
tuacjach może „uwolnić” się od 
odpowiedzialności za długi spółki, 
jeżeli wykaże, że we właściwym 
czasie zgłoszono wniosek o ogło-
szenie upadłości spółki lub w tym 
samym czasie wydano rozpoczęto 
jedno z  postępowań restruktu-
ryzacyjnych spółki, albo że nie-
zgłoszenie wniosku o  ogłoszenie 
upadłości nastąpiło nie z  jego 
winy, albo że pomimo niezgło-
szenia tych wniosków nie poniósł 
szkody.

Warto pamiętać, że człon-
kiem zarządu może być zarówno 
wspólnik spółki, jak i  osoba 
trzecia, niezwiązana ze spółką. 
Jeśli członkiem zarządu spółki 
z  o.o. jest wspólnik, jego „ogra-
niczona” odpowiedzialność za 
długi spółki zostaje wyłączona. 
Odpowiada on jako członek za-
rządu, a nie wspólnik, a więc jego 
majątek osobisty przestaje być 
chroniony. 

apl. radc. Marta Klecha

Zakup używanego samochodu 

Jakie formalności należy spełnić, 
aby nie narazić się na karę  
za niedopełnienie obowiązków?
Planujesz zakup używanego 
samochodu? A może dokona-
łeś już zakupu, ale nie jesteś 
pewny czy spełniłeś wszystkie 
formalności z tym związane? 
Samo podpisanie umowy 
sprzedaży to dopiero początek 
drogi, więc warto wiedzieć ja-
kie obowiązki na Tobie ciążą, 
abyś nie naraził się na karę za 
ich niedopełnienie.

1. Umowa sprzedaży 
samochodu.

Pierwszym krokiem jest oczywi-
ście podpisanie umowy sprzedaży 
pomiędzy nabywcą, a  sprzeda-
jącym samochód. Co do zasady 
umowa sprzedaży rzeczy uży-
wanych nie jest skomplikowana, 
powinna jednak zawierać podsta-
wowe informacje takie jak:

 ● miejsce i datę zawarcia umowy,
 ● dane stron umowy (imiona, na-
zwiska, adresy zamieszkania, 
numery PESEL, dane z  dowodu 
osobistego),

 ● dane dotyczące sprzedawa-
nego samochodu (marka, model, 
numer rejestracyjny pojazdu, 
numer nadwozia (VIN), pojem-
ność oraz rok produkcji), w  tym 
również jego stan techniczny,

 ● cena sprzedawanego samo-
chodu oraz sposób jej zapłaty.

Zdarza się, że strony umowy za-
niżają faktyczną wartość pojazdu 
– takie działanie jest niezgodne 
z  prawem i  może mieć bardzo po-
ważne konsekwencje dla sprze-
dającego i  nabywcy, gdyż rodzi to 
odpowiedzialność karnoskarbową.

Niezbyt rozsądnym posunię-
ciem jest również wpisanie wcze-
śniejszej daty zawarcia umowy 
-  w  takim przypadku nowy wła-
ściciel może zostać obarczony 
odpowiedzialnością za szkody 
wyrządzone przez sprzedającego 
przed faktycznym nabyciem po-
jazdu.

Decydując się na zakup uży-
wanego pojazdu dobrą praktyką 
jest dokładne sprawdzenie stanu 
technicznego pojazdu, a  także 
jego „stanu prawnego”, czyli czy 
sprzedający jest faktycznie jego 
właścicielem, w  jaki sposób nabył 
prawo własności samochodu itp. 
Zazwyczaj umowy sprzedaży za-
wierają zapisy mówiące o  tym, że 
nabywca zapoznał się ze stanem 
technicznym pojazdu i  nie wnosi 
do niego zastrzeżeń – jeśli pod-
piszemy umowę z  takim zapisem 
bez sprawdzenia stanu pojazdu, 
a  okaże się że pojazd ma jakieś 
wady, to może to utrudnić ewen-
tualne dochodzenie roszczeń od 
sprzedającego.

2. Podatek od czynności 
cywilnoprawnych.

Gdy strony podpisały już umowę 
sprzedaży, drugim krokiem będzie 
zapłata odpowiedniego podatku 
od czynności cywilnoprawnych 
(PCC), któremu podlegają umowy 
sprzedaży zawierane przez osoby, 
które nie zajmują się zawodowo 

działalnością handlową (nie są 
przedsiębiorcami). 

Samochód podlega opodatko-
waniu, gdy w chwili zakupu:

 ● znajdował się w Polsce,
 ● znajdował się za granicą, ale ku-
pujący ma miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w  Polsce i  umowa 
została zawarta w Polsce.

Podatek wynosi 2% od fak-
tycznej ceny nabycia pojazdu 
i należy go zapłacić w ciągu 14 dni 
od podpisania umowy sprzedaży, 
na konto urzędu skarbowego, 
w  którym rozlicza się nabywca 
pojazdu.

Co bardzo ważne, PCC omija 
samochody o wartości niższej niż 
1000 zł i  dlatego zdarza się, że 
strony celowo zaniżają cenę po-
jazdu w umowie. Nie jest to dobre 
wyjście, gdyż Urząd Skarbowy ma 
obowiązek sprawdzić, czy cena 
auta zawarta na umowie zgodna 
jest z faktyczną wartością danego 
modelu (jeśli urzędnik zauważy, 
iż rozbieżności są bardzo duże, 
podstawą opodatkowania będzie 
realna wartość rynkowa).

3. Ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej.

Należy pamiętać, iż nie mo-
żemy legalnie poruszać się po 
drogach samochodami, które nie 
posiadają ubezpieczenia OC oraz 
ważnego badania technicznego. 
Warto jednak wiedzieć, że jeśli 
pojazd w  momencie zakupu jest 
ubezpieczony, to ubezpieczenie 
przechodzi na nowego właści-
ciela wraz z nabyciem samochodu 
(umowa obowiązuje do końca 
okresu, na który była zawierana). 

Jeśli samochód nie jest ubez-
pieczony, należy zawrzeć umowę 
OC najpóźniej w  dniu jego na-
bycia (auto zarejestrowane w Pol-
sce),wprowadzenia go do ruchu 
lub jego rejestracji (auto sprowa-
dzone z zagranicy).

4. Rejestracja pojazdu.
Ostatnim obowiązkiem jakim 

ciąży na kupującym samochód 
jest w  wizyta w  Wydziale Komu-
nikacji w  celu rejestracji pojazdu 
(należy to zrobić w  terminie 30 
dni od daty zakupu).

Do wniosku o  rejestrację samo-
chodu należy dołączyć:

 ● umowę sprzedaży pojazdu, 
 ● dowód rejestracyjny z  ważnym 
przeglądem, 

 ● kartę pojazdu (jeśli została wy-
dana),

 ● potwierdzenie uiszczenia opłat 
(na dzień dzisiejszy jest to 
180,50 zł),

 ● oraz stare tablice rejestracyjne.
Jeśli pojazd został zakupiony 

w tym samym powiecie, to nie jest 
konieczna wymiana tablic reje-
stracyjnych (pozwoli to zaoszczę-
dzić prawie 100 zł opłat).

Warto pamiętać, że w  przy-
padku przekroczenia terminu na 
rejestrację samochodu (30 dni), 
można otrzymać karę w  wyso-
kości 1000 zł.

apl. radc. Hubert Nowak
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Ponad 260 mieszkańców Czę-
stochowy i okolic wzięło 
udział w bezpłatnych bada-
niach profilaktycznych, jakie 
przygotowała Galeria Jurajska. 
Organizatorzy podsumowali 
już wyniki i nie mają dobrych 
wieść. Aż u 30% badanych wy-
kryto przeciwciała COVID-19, 
świadczące o przejściu 
w przeszłości infekcji. U po-
nad połowy wykryto nato-
miast nadciśnienie. A to tylko 
wierzchołek problemu.

Galeria Jurajska postanowiła 
wesprzeć lokalne lecznice POZ. 
Przez dwa dni (14 i  15 maja) 
w  centrum handlowym można 
było wykonać aż 16 bezpłatnych 
badań, a  także skonsultować się 
z lekarzem. Z takiej pomocy mógł 
skorzystać każdy kto ukończył 
18 r.ż.  Zalecano ją zwłaszcza 
osobom, które miały problem 
z  dostaniem się na wizytę do 
lekarza, same zrezygnowały 
z  konsultacji w  obawie przed ko-
ronawirusem lub przechorowały 
COVID-19. W  sumie, w  dwa dni 
wykonano ponad 4 tys. różnych 
badań diagnostycznych.

 Pula obejmowała m.in. badania 
poziomu glukozy we krwi, chole-
sterolu i TSH, badania w kierunki 
boreliozy, Helicobacter pylori, 
WZW typu C czy przeciwciał 
COVID-19. W  Jurajskiej można 
było także sprawdzić poziom 
markerów nowotworowych – 
jajnika, piersi oraz jelita grubego, 
wykonać badanie D-dimery, 
a także poziomu witaminy D.  Spe-
cjaliści sprawdzili także kondycję 
serca i  naczyń krwionośnych. Co 
się okazało?

 
Aż u  30% badanych wykryto 

przeciwciała COVID-19. Oznacza 
to, że te osoby, często bezobja-
wowo, przechorowały koronawi-
rusa. Ponadto u  10% badanych 

dodatnie okazały się badania 
w  kierunku boreliozy, a  u  7% 
w kierunku WZW typu C. U 13% 
zawyżony był natomiast poziom 
hormonu tarczycy (TSH). Aż 
u  92% zdiagnozowano niedobór 
witaminy D.

 Okazało się także, że wielu ba-
danych ma duże predyspozycje 
do rozwoju poważnych schorzeń 
sercowo-naczyniowych. Aż u 55% 
przebadanych zaobserwowano 
zawyżony poziom glukozy we 
krwi! Cholesterol ponad normę 
odnotowano u  38% uczestników 
akcji. U  51% badanych wykryto 
natomiast nadciśnienie, a  u  11% 
kołatanie i nierównomierne bicie 
serca. 13% uskarżało się na bóle 
głowy, a  17% na drętwienie koń-
czyn. Aż 11% badanych miało 
zdiagnozowane przynajmniej  
4 czynniki zwiększające ryzyko 
zawału serca!

 Niepokojące są także wyniki 
markerów nowotworowych. 
U 71% pozytywny wynik dało ba-
danie CEA, czyli badanie przesie-
wowe w kierunku m.in. raka jelita 
grubego.  Z kolei badanie CEA125 
w  kierunku raka jajnika poka-
zało wynik dodatni u  7% kobiet, 
a  badanie CA 15-3, czyli o  onko-
marker raka piersi, pozytywny 
wynik przyniosło 9% pań.

 
- Niepokojące jest to, że u ponad 

50% uczestników akcji zdia-
gnozowano przynajmniej jedno 
schorzenie wymagające dalszej, 
pogłębionej diagnostyki. Znaczna 
część badanych nie była nawet 
świadoma tego, że choruje – 
mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, 
dyrektor marketingu Galerii 
Jurajskiej. - Pełne ręce roboty 
mieli więc zarówno diagności, 
jak i  dyżurujący lekarz, u  któ-

rego można było omówić wyniki.  
Tu pacjenci kierowani byli dalej, 
na kolejną diagnostykę lub już 
bezpośrednio do lekarza specja-
listy – dodaje.

 
Jak podkreśla przedstawicielka 

Jurajskiej, organizowane wyda-
rzenie miało wesprzeć pacjentów 
i lokalne POZ, ale w żaden sposób 
nie powinno zastępować wizyty 
w przychodni. - Ta akcja pokazuje 
doskonale, że z diagnostyki i pro-
filaktyki nie powinniśmy nigdy re-
zygnować i badać się jak tylko jest 
okazja. Nie oznacza to jednak, że 
powinniśmy odpuszczać sobie wi-
zyty u lekarza. Badania wykonane 
podczas tego typu akcji powinny 
być jedynie wstępem do dalszej 
diagnostyki i leczenia, podpowia-
dając pacjentom co dalej – dodaje.

- Kwestionariusz przed szczepie-
niem przeciw COVID-19 można 
wypełnić online za pośrednic-
twem Internetowego Konta Pa-
cjenta – poinformowało Centrum 
e-Zdrowia.

Szczepienie poprzedza kwalifi-
kacja, której podstawą jest kwestio-
nariusz badania przesiewowego, 
zawierający pytania o  stan zdrowia, 
przebyte choroby, a  także choro-
wanie na COVID-19 i objawy wska-
zujące na prawdopodobieństwo 
zakażenia koronawirusem. Teraz 
można wypełnić ten kwestionariusz 
on-line i wysłać do punktu szczepień.

Aby to zrobić trzeba zalogować się 
na Internetowe konto Pacjenta. Po 

wejściu w  zakładkę „Profilaktyka”, 
kwestionariusz będzie widoczny 
z prawej strony. Należy go wypełnić 
i  potwierdzić. Punkt szczepień 
otrzyma dostęp do kwestionariusza, 
a  pacjent niczego będzie już musiał 
wypełniać na miejscu.

Można też, zamiast wypełniać 
dokument on-line, pobrać druk 
kwestionariusza, wydrukować go 
w  domu, wypełnić i  zabrać ze sobą 
na szczepienie.

W  wyjaśnieniach dostępnych na 
stronie pacjent.gov.pl wskazano, że 
jeśli mamy objawy COVID-19 lub je-
steśmy ozdrowieńcem – czyli odpo-
wiemy „tak” na jedno z  pierwszych 
siedmiu pytań, to nie możemy za-
twierdzić kwestionariusza i  wysłać 

go on-line. Z  objawami COVID-19 
nie należy iść na szczepienie, trzeba 
zrobić test na koronawirusa. Inne 
ograniczenie jest takie, że rodzic nie 
może wypełnić online kwestiona-
riusza za niepełnoletnie dziecko.

Odpowiedzi w  kwestionariuszu są 
podstawą oceny, czy można danego 
dnia zostać zaszczepionym. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości, trzeba 
skonsultować odpowiedzi z  osobą 
kwalifikującą do szczepienia lub wy-
konującą szczepienie.

Zgłosić i omówić z personelem na-
leży m.in. ciężką reakcję alergiczną 
lub zaburzenia oddychania po jakim-
kolwiek szczepieniu, mdlenie po za-
strzyku, aktualne choroby, problemy 
z  krzepnięciem krwi, zakażenie 
wirusem HIV oraz przyjmowanie 
leków wpływających na odporność.

Warto powiedzieć personelowi 
o  wszystkich lekach stosowanych 
obecnie lub ostatnio, a  także o  le-
kach, które planujemy stosować, 
a  także o  jakichkolwiek niedawno 
otrzymanych szczepionkach.

zdrowie

W Częstochowie 27 maja

Mamo! Mamo! 
Mammobus!

Tym razem w Koniecpolu

Kolejny punkt 
szczepień 
powszechnych 
w powiecie

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia zaprasza panie w wieku od 50 do 69 lat na 
bezpłatne badanie mammograficzne w ramach akcji 
Mamo! Mamo! Mammobus! Na częstochowianki specjal-
ny autobus będzie czekał 27 maja.

Z  diagnostyki będą mogły skorzystać kobiety, które przez 
ostatnie 24 miesiące nie korzystały z  tego badania lub otrzy-
mały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po 
upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi.

Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i wyko-
nywana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki.

Data i godziny przyjęć: 27 maja godz. 12.00-16.00
Miejsce parkowania: ul. Kisielewskiego 8 (przy M1)
Rejestracja: 58/ 325-76-02, 58/ 325-76-05

W powiecie częstochowskim po-
wstał drugi punkt szczepień po-
wszechnych przeciw COVID-19. 
Tym razem w Koniecpolu.

Pierwszy punkt szczepień po-
wszechnych przeciw COVID-19 
w powiecie częstochowskim powstał 
w  Rzerzęczycach przy ulicy Skrzy-
dlowskiej 75. Drugi znajduje się w Ko-
niecpoli przy ul. Szkolnej 1 w budynku 
Centrum Społeczno- Kulturalnego. 
Na razie działa dwa razy w tygodniu - 
we wtorki i piątki. Co istotne, obecnie 
istnieje możliwość wyboru szcze-
pionki, którą chcemy się zaszczepić, 
jak również miejsca szczepienia.

Zarejestrować się możemy 
przez każdą z dostępnych  
ścieżek:

- dzwoniąc na bezpłatną infolinię  
Narodowego Programu Szczepień: 
989,

- kontaktując się z wybranym punktem 
szczepień,

- wysyłając SMS na numer: 
 664 908 556 lub 880 333 333  
o treści: SzczepimySie,

- poprzez e-rejestrację dostępną na 
stronie głównej pacjent.gov.pl. 
Aby zapisać się na szczepienie 
w ten sposób, trzeba się zalogować 
profilem zaufanym lub dowodem 
osobistym z  warstwą elektro-
niczną. Osoby, które mają konto 
internetowe w  bankach spółdziel-
czych, PKO BP , BOŚ lub Pekao SA 
mogą zalogować się do tego formu-
larza takimi samymi danymi, jakimi 
logują się na swoje konto interne-
towe iPKO lub Inteligo w  PKO BP, 
konto internetowe w Pekao SA lub 
BOŚ lub banku spółdzielczym.

Przed szczepieniem

Kwestionariusz można 
wypełnić online

Nie jest dobrze

Przebadali mieszkańców regionu

zdj. Galeria Jurajska

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Blachownia i Herby

Jest umowa na dokumentację obwodnicy
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad podpisała 
umowę na wykonanie doku-
mentacji dla obwodnicy Bla-
chowni i Herb w ciągu drogi 
krajowej nr 46. Nowa droga ma 
mieć długość ponad 10 km.

 OZakres i termin realizacji
Dokumentacja będzie obej-

mowała opracowanie Studium 
techniczno-ekonomiczno-środo-
wiskowego z elementami kon-
cepcji programowej (STEŚ-R), 
materiałów do wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla budowy ob-
wodnic oraz jej uzyskanie.

Umowa ma zostać zrealizo-
wana w terminie 39 miesięcy od 
daty podpisania dokumentów z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad. - Składają się 
na to 32 miesiące na wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz 
uzyskanie potrzebnych decyzji 
administracyjnych. Pozostałe 7 
miesięcy przewidziane jest dla 
realizacji obowiązków wynikają-
cych z procedury przetargowej na 
wyłonienie wykonawcy robót bu-
dowlanych – informują drogowcy.

Usługę projektową, połączoną 
ze wsparciem zamawiającego na 
etapie przeprowadzania proce-
dury przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych, 
wykona konsorcjum firm TRAKT 
Sp. z o. o. Sp. K. (lider) oraz TRAKT 
Sp. z o. o. (partner) za kwotę  
3 999 929,25 zł,  

 OCel inwestycji
- Budowa obwodnicy Blachowni 

i Herb pozwoli na wyprowa-

dzenie ruchu tranzytowego, jaki 
przejeżdża przez te miejscowości 
– zapewniają przedstawiciele 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. - W przyszłości 
odcinek ten będzie kluczowy z 
uwagi na połączenie autostrady 
A1 z planowaną drogą ekspresową 
S11. Przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców, 
bowiem w ostatnich lata na tym 
odcinku dochodziło do licznych 
zdarzeń drogowych oraz odciąży 
istniejący układ komunikacyjny. 
Inwestycja poprawi również 
komfort i warunki przejazdu dla 
ruchu dalekobieżnego i regional-
nego na drodze krajowej nr 46 od 
Lublińca do Częstochowy - tłu-
maczą. Długość obwodnicy wy-
niesie ok. 10,8 km. 

 OProgram budowy 100 
obwodnic

Obwodnica powstanie w ramach 
rządowego Programu budowy 
100 obwodnic na lata 2020-2030. 

W województwie śląskim stwo-
rzonych zostanie pięć nowych 
obwodnic, co przyniesie łącznie 
prawie 50 km nowych dróg krajo-
wych. Na liście zadań są:

1. Obwodnica Blachowni i Herb  
w ciągu drogi krajowej nr 46

2. Obwodnica Pradeł w ciągu drogi 
krajowej nr 78

3. Obwodnica Kroczyc w ciągu 
drogi krajowej nr 78

4. Obwodnica Szczekocin i Go-
leniów w ciągu drogi krajowej  
nr 78

5. Obwodnica Nakła Śląskiego 
oraz Świerklańca w ciągu drogi 
krajowej nr 78.

Przy ulicy świętego Rocha

Mamy nowe przystanki

Przy ulicy świętego Rocha w 
Częstochowie uruchomione zo-
stały nowe przystanki autobu-
sowy. Kolejne - przy ulicy Sabi-
nowskiej - zyskały nowe zatoki.

- Dzięki realizacji inwestycji w 
budowę nowych i przebudowę 
istniejących przystanków autobu-
sowych na terenie miasta, sukce-
sywnie poprawia się dostępność 
do środków komunikacji miejskiej 
w Częstochowie – mówi Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MZD. - 
Znacznie zwiększa się tym samym 
komfort i bezpieczeństwo korzy-

stania z publicznego transportu 
zbiorowego w kilku dzielnicach  
– dodaje.

Już od kilku tygodni pasaże-
rowie korzystają z nowej zatoki i 
peronu autobusowego przy ulicy 
Okulickiego w dzielnicy Parkitka 
(kierunek centrum miasta). Kilka 
dni temu natomiast oddano do 
użytku nowe zatoki przy ul. Sabi-
nowskiej w dzielnicy Stradom (na 
wysokości Centralnej Szkoły PSP 
w obu kierunkach). Przystanki 
zastępcze uległy więc likwidacji. 
Zmiana dotyczy linii nr: 14, 23, 25, 
33, 38 i 69. Poza tym pasażerowie 
mogą też już korzystać z nowo wy-
budowanych przystanków przy 
ul. Św. Rocha w obu kierunkach 
(na wysokości ul. Zakopiańskiej) 
w dzielnicy Grabówka. Powstały 
one pomiędzy dotychczasowymi 
przystankami: „Wręczycka” i „Od-
rodzenia”. Skorzystają z nich pasa-
żerowie linii nr 19, 26, 29 i 31.

Wymienione zadania zrealizo-
wane zostały w ramach programu 
Lepsza Komunikacja w Często-
chowie. Ich koszt to ponad 520 tys. 
zł brutto. Pieniądze pochodziły ze 
środków budżetu miasta.

 ■ zdj.: MZD
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Koniec z wolną amerykanką. 
20 maja weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące jazdy na 
hulajnogach elektrycznych. Za 
ich sprawą wprowadzone zo-
stały limity prędkości, a także 
limity wiekowe.

Zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą, kierujący hulajnogą elek-
tryczną może korzystać głównie z 
drogi dla rowerów lub pasa ruchu 
dla rowerów – z prędkością do-
puszczalną 20 km/h. W przypadku, 
gdy ich brakuje, można korzystać z 
jezdni, ale tylko takiej, po której 

ruch pojazdów jest dozwolony 
z prędkością nie większą niż 30 
km/h. Jednak i w takim miejscu ja-
dący hulajnogą nie może przekro-
czyć 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną  można 
też wyjątkowo poruszać się chod-
nikiem lub drogą dla pieszych, gdy 
chodnik jest usytuowany wzdłuż 
jezdni, po której ruch pojazdów 
jest dozwolony z prędkością 
większą niż 30 km/h i brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów oraz 
pasa ruchu dla rowerów. Trzeba 
tam jednak jechać z prędkością 
zbliżoną do prędkości pieszego, 
zachować szczególną ostrożność 
i ustępować pierwszeństwa pie-
szemu oraz nie utrudniać mu moż-
liwości poruszania się.

Do kierowania hulajnogą elek-
tryczną przez osoby w wieku od 10 
lat do 18 lat wymagane jest posia-
danie karty rowerowej lub prawa 

jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. 
Dla osób, które ukończyły 18 lat, 
dokument taki nie jest obowiąz-
kowy. Natomiast dzieci w wieku do 
10 lat mogą jeździć hulajnogą elek-
tryczną jedynie w strefie zamiesz-
kania, pod opieką osoby dorosłej. 
Co istotne, jadąc hulajnogą trzeba 
być trzeźwym. Za korzystanie z 
niej pod wpływem alkoholu grozi 
grzywna.

Podobne przepisy przewidziano 
dla kierujących urządzeniami 
transportu osobistego. Użytkow-
nicy tych pojazdów mogą się po-
ruszać wyłącznie po drogach dla 
rowerów i chodnikach.

Z kolei w przypadku urządzeń 
wspomagających ruch, jak np. 
rolki, wrotki, deskorolka nie są po-
trzebne żadne uprawnienia. Nie 
ma też ograniczeń wiekowych.

 ■ Katarzyna Gwara

motoryzacja

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

69.900 zł 

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

74.900 zł

MERCEDES GLA 180  
1.6 E, zakup w 2020,   
kraj., I-wł., gwarancja, 
F-VAT

117.000 zł

JEEP CHEROKEE 
2.0 D, rok prod. 2016, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

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

78.900 zł

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

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017
109.900 zł

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, I-wł., 
serwisowany

124.900 zł

ALFA ROMEO 159  1.9 D, rok prod. 2007 14.900 zł
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010,  44.900 zł
 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
CITROEN C3 1.4 E, rok prod. 2008,  10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2008,  27.900 zł
CHEVROLET CRUZE 2.0 D, rok prod. 2010,  20.400 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000,  2.700 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  12.200 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003,  16.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  5.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  12.900 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
PEUGEOT 206+ 1.1 E, rok prod. 2010,  10.900 zł

RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003,  6.700 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004,  7.900 zł
RENAULT FLUENCE 1.6 E, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,  21.200 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019,  58.900 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,   

 59.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002,  5.900 zł
TOYOTA YARIS 1.4 E, rok prod. 2008, kraj.,  9.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  69.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  59.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015,  63.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 21 maja 2021

Obowiązują od 20 maja

Nowe przepisy dla jeżdżących 
na hulajnogach

Za niestosowanie się do przepisów oczywiście będą 
kary. Grożą one za jazdę po chodniku z prędkością 
większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego 
lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. 
Najwyższy mandat - w wysokości od 300 do 500 zł  
- można dostać za kierowanie na drodze publicznej, 
w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem 
innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się 
w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działają-
cego środka.
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Jak zamieścić ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

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

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

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

 O Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha.  
Dojazd z dwóch stron. Idealny  
na działalność. Tel. 606 875 401

 O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa 
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kon-
taktowy 34 317 27 48

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

 O Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany 
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł. Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

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

 O Pensjonat w cz-wie pod działalność. 
Ul. Gronowa 37. Długi 29 m, szer. 9 m 
– 2 kondygnacje, z przybudówką. 
Tel. 502 636 143

 O Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. Juranda 
40/44. Tel. 887 627 682

 O Grunty rolne 0,8911 ha w Wysoka 
Lelowska / gmina Żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 O Działka budowlana - Częstochowa 
(Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 O Działki budowlane w centrum 
Miedźna. Tel. 601 412 688

KUPIĘ
 O MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na 
I lub II piętrze w centrum lub śródmie-
ściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 

SPRZEDAM
 O Adapter BAMBINO, 50 zł, 
 tel. 697 272 102

 O Antena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 O Antyki – francuski komplet z 1896 r.: 
Biblioteczka + komoda z marmuro-
wym blatem. Sygnowany, perfekcyjna 
renowacja. Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 
1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.  
Tel. 798-258-531

 O Część do chevroleta captive. Czujnik 
stopu. Nowy. Made in USA.  
Tel. 501 779 441

 O Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe brzoza  
- dąb - sosna, tel. 665 863 191

 O Drzwi białe pokojowe, dwie pary:  
wejściowe i harmonijkowe.  
Tel. 501 109 822

 O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzorem 
i szybką, bez ościeżnicy w b. dobrym 
stanie, może być z transportem, tanio 
oddam. Tel. 693 629 529

 O Drzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 O Garnitur męski nowy, na wzrost  
170 cm - tel. 697 272 102

 O Garnek do gotowania ciśnieniowego 
PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  

tel. 697 272 102

 O Futrówka skóra (świnia) tel. 790 819 855

 O Kask ochronny - b.dobry  
- tel. 697 272 102

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE 
TREVISO, b.dobra, 200 zł,  tel. 697 272 102

 O Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 1010,  
dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) mysz-
ki; Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; te-
lefon komórkowy Samsung + ładowarka; 
tel. 530 485 377

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

 O Lodówka ardo – wys. 141 Cm, spraw-
na, cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  tel. 34 362 94 27

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

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

 O Rower Cobran Shimano  
- tel. 697 272 102

 O Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie 
b.dobrym, tel. 790 819 85

 O Serwis obiadowo-kawowy: (6-osobo-
wy) z kamionki ciemny brąz;  
-z duralxu; tel. 504 230 153

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

 O Sofa - mało używana,rozkładana.  
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,  
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik  
na pościel. Tel. 792 617 695

 O TV LED 40 cali samsung 3-D  
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

 O TV LCD 32 cale funai.  

Tel. 721 049 100

 O Toaleta kompaktowa. – Używana w bdb. 
stanie, z „Koła”. Tel. 501 109 822

 O Toaleta kompaktowa - kompletna typu 
warszawskiego, wyjście od dołu.

 O Umywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 +szafka biała. tel. 501 109 822

 O Wanna metalowa – używaną w b. do-
brym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 O  Węgiel ekogroszek luzem i workowa-
ny z dostawą pod podany adres na te-
renie Częstochowy i okolic  
Tel. 601 495 165

 O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy 
typu VOX, b.dobry, 1500 zł, tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator wózka 
widłowego z UDT lub Operator pro-
dukcji. Więcej informacji: 663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

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

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

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospodar-
czy, porządkowy, stróż, godziny popo-
łudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyj-
ny. Tel. 502 417 160 

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

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

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

USŁUGI
 O Naprawa pomp wodnych, hydroforo-
wych, samochodowych i cyrkulacyj-
nych.  Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

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

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

 O Naprawy pomp wodnych, cyrkulacyj-
nych, samochodowych,  
hydrofobowych. tel. 669 245 082

Przesłać
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email
na adres: 

reklama@zycieczestochowy.pl

Dostarczyć
wrzucić do skrzynki: 
42-200 Częstochowa

Al. NMP 51
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KU AZS UJD

Łukasz Mruk drugi na AMP  
w Zamościu

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa  
vs. Stal Gorzów
W  niedzielę 23 maja Eltrox 
Włókniarz Częstochowa 
zmierzy się w  meczu wyjaz-
dowym z  Moje Bermudy Stal 
Gorzów. Początek spotkania 
zaplanowano na godz. 16:30.

W  meczu poprzedniej kolejki 
Biało-Zieloni przełamali złą passę 

i  zwyciężyli z  eWinner Apatorem 
Toruń. Spotkanie to dostar-
czyło kibicom wielkich emocji 
już w  pierwszej partii. Wcześniej 
częstochowskie Lwy przegrały 
z  Betard Spartą Wrocław, Mo-
torem Lublin i  Fogo Unią Leszno. 
Pierwsze punkty w sezonie zdobyli 
podczas meczu z  Falubazem Zie-

Łukasz Mruk z KU AZS UJD zajął 
drugie miejsce w  kwalifikacji 
open wśród najlepszych stu-
dentów w  Polsce podczas 
Akademickich Mistrzostw 
Polski w Zamościu.

- Studenci z  klubu KU AZS UJD  
Częstochowa podnoszenie cię-
żarów wywalczyli w  dwuboju 
indywidualnie 3 złote medale, 2 
brązowe oraz VI miejsce. Złote 
medale zdobyli: Dominik Du-
siński kat. wag. 61kg, Aleksander 
Jaworski kat. wag. 67 kg oraz Łu-
kasz Mruk w  kat. wagowej do 81 
kg. Brązowe medale wywalczyli 

Justyna Zawada kat. wag. 49kg 
oraz Kacper Kaczmarek do 96 kg. 
Na VI miejscu rywalizację zakoń-
czyła Joanna Zaklińska. Najbar-
dziej widowiskową walkę o  złoty 
medal stoczył Łukasz Mruk, który 
był bardzo dobrze przygotowany 
podrzucając w  ostatniej próbie 
166 kg i  wygrał o 1 kg w dwuboju 
z  rywalem z  Zawiszy Bydgoszcz – 
podsumował częstochowski klub 
i  poinformował, że w  tym samym 
składzie zawodnicy AZS UJD po-
jadą walczyć o medale na Mistrzo-
stwa Polski Seniorów i  Seniorek, 
które odbędą się w  dniach 4-6 
czerwca 2021 roku w Gdańsku.

W  najbliższy piątek 21 maja 
rozpoczną się Akademickie Mi-
strzostwa Polski w  lekkiej 
atletyce. To największa taka 
impreza z  całego cyklu. Spor-
towe zmagania potrwają aż do 
niedzieli. Swoich zawodników 
wystawią również częstochow-
skie uczelnie. Mistrzowskich 
tytułów będą bronić Uniwer-
sytet Warszawski wśród kobiet 
i  Politechnika Gdańska wśród 
mężczyzn.

Swoich reprezentantów w  mi-
strzostwach zgłosiło aż 88 uczelni 
wyższych – w  tym Politechnika 
Częstochowska oraz Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy im. 
Jana Długosza w  Częstochowie. 
- Na listach startowych jest wielu 
zawodników znanych z  dużych 
międzynarodowych imprez, m.in. 
świetnie dysponowana podczas 
tegorocznych mistrzostw świata 
sztafet w  Chorzowie Natalia 
Kaczmarek (AWF Wrocław), czy 
obrończyni tytułu na 400 me-
trów Aleksandra Gaworska (AWF 
Kraków) – podkreśla Akademicki 
Związek Sportowy i  dodaje - Na 
tym oczywiście nie koniec – 
w skoku w dal wystąpi Magdalena 
Żebrowska (AWF Katowice), która 
uzyskała już w  tym roku 6,71 m, 
czyli najlepszy wynik w  Polsce od 
dziesięciu lat. Na dalekie skoki 
można liczyć w  trójskoku pań, 
gdzie wystartują trzy medalistki 
ubiegłorocznych mistrzostw 
Polski – Adrianna Szóstak (OŚ 
AZS Poznań), Agnieszka Bednarek 
(Uniwersytet Łódzki) i  Karolina 
Młodawska (Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach). W kon-
kursie rzutu dyskiem zobaczymy 

Darię Zabawską (UMCS Lublin), 
a w rzucie młotem Katarzynę Fur-
manek (Wyższa Szkoła Edukacja 
w  Sporcie Warszawa). Na 100 m 
przez płotki zmierzą się będąca 
w  świetnej dyspozycji sprinter-
skiej Pia Skrzyszowska (AWF 
Warszawa), Klaudia Wojtunik 
(Uniwersytet Łódzki) i  Zuzanna 
Hulisz (Wyższa Szkoła Kultury Fi-
zycznej i  Turystyki w  Pruszkowie) 
– wymieniają organizatorzy.

Wiele emocji dostarczą również 
zmagania mężczyzn w walce o me-
dale na dystansie 
jednego okrą-
żenia z  udziałem 
członków repre-
zentacyjnej szta-
fety – Kajetana 
D u s z y ń s k i e g o , 
Mateusza Rzeźni-
czaka (obaj Poli-
technika Łódzka), 
Wiktora Suwary 
(AWF Warszawa) 
i  Dariusza Ko-
waluka (UKSW 
Warszawa). Za-
powiedziano, że w  skoku wzwyż 
wystartuje mistrz Polski Nor-
bert Kobielski (WSG Bydgoszcz), 
a  z  kolei w  rzucie dyskiem nie za-
braknie Bartłomieja Stója (Poli-
technika Opolska).

Już w  piątek rozdane zostaną 
pierwsze medale. Tego dnia roz-
strzygnie się rywalizacja w  bie-
gach na 100 metrów przez płotki 
kobiet, 110 metrów przez płotki 
mężczyzn oraz 400 i 1500 metrów 
kobiet i  mężczyzn, a  także w  bie-
gach sztafet 4x100 metrów kobiet 
i mężczyzn. Liczna grupa wystartuje 
w biegach sprinterskich i średnich. 
Organizatorzy podają, że wśród 
kobiet najwięcej lekkoatletek, bo 
aż 125, zgłosiło się do startu na 200 

metrów. Ponadto ponad 100 na-
zwisk znajduje się na listach starto-
wych biegów na 100 i 800 metrów. 
W  kategorii mężczyzn 106 sprin-
terów stanie na starcie 100 metrów, 
a  109 biegaczy powalczy o  medale 
na 1500 metrów. W konkurencjach 
technicznych największą popu-
larnością cieszy się skok w  dal (92 
zawodniczki i 76 zawodników). Or-
ganizatorami wydarzenia jest AZS 
Katowice. Mistrzostwa odbędą się 
na stadionie Sprint w Bielsku-Białej, 
gdzie już wcześniej odbywały się 
największe lekkoatletyczne zma-
gania, takie jak mistrzostwa Polski 
seniorów. – AMP w lekkiej atletyce 
po raz pierwszy odbędą się w  Biel-
sku-Białej i  po raz pierwszy ich or-
ganizatorem będzie AZS Katowice. 
Zawodników czeka więc rywalizacja 
w górskiej scenerii, a nas, czyli orga-
nizatorów, na pewno niemałe wy-
zwanie. To nie jest pierwsza nasza 
impreza tak wysokiej rangi, więc 
wierzymy, że wszystko zakończy 
się sukcesem, a  uczestnicy wyjadą 
z  Beskidów ze wspaniałymi wspo-
mnieniami – zdradziła Katarzyna 
Szemes-Rozmus z AZS Katowice.

Akademickie Mistrzostwa 
Polski rozpoczną się w piątek 
o godz. 10:00. Oficjalna cere-
monia otwarcia zaplanowana 
została jednak na godz. 16:00. 
Rywalizacja zawodników od-
bywać się będzie do godz. 
20:00, podobnie jak w sobotę. 
W niedzielę z kolei ceremonia 
zakończenia przewidywana jest 
o godz. 17:15.
Cykl Akademickich Mistrzostw 
Polski współfinansowany jest 
ze środków Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. Głównym sponsorem 
AMP jest Grupa LOTOS S.A.

Exact Systems Norwid poin-
formował o nowym zawodniku, 
który dołącza do drużyny. 
Jest nim 29-letni przyjmujący 
Krzysztof Gibek. To już drugi 
transfer w częstochowskim 
klubie.

Krzysztof Gibek ma 190 cen-
tymetrów wzrostu. W ostatnim 
sezonie reprezentował barwy 

Gwardii Wrocław, w której roze-
grał 128 setów. Zdobył przez ten 
czas 269 punktów. Dwukrotnie 
był nagradzany tytułem MVP. 
Co ciekawe, wrocławski zespół 
zwyciężył z Exact Systems Nor-
widem walkę o miejsce w półfinale 
fazy play-off i miejsce w czołowej 
czwórce sezonu. Częstochowski 
klub poinformował, że działacze 
Exact Systems Norwida podpisali 
już z nowym zawodnikiem roczną 
umowę. To już drugi nabytek w 

częstochowskiej drużynie. Pierw-
szym nowym siatkarzem, grającym 
na pozycji przyjmującego był Artur 
Sługocki z Avii Świdnik. - Kiedy po-
jawiła się oferta z Częstochowy 
długo się nie zastanawiałem – sko-
mentował swój transfer do Czę-
stochowy Krzysztof Gibek - Tak 
naprawdę od kilku sezonów wysy-
łaliśmy w swoją stronę sygnały za-
interesowania współpracą. Bardzo 
się cieszę, że w końcu doszło do 
podpisania rocznej umowy. Zo-
stała stworzona bardzo ciekawa 
drużyna, myślę, że ze sporym już 
doświadczeniem ligowym, która 
będzie chciała włączyć się do walki 
o najwyższe cele.

Exact Systems Norwid

Krzysztof Gibek nowym 
zawodnikiem

Lekkoatletyka

Akademickie 
Mistrzostwa Polski

zdj. AMP

zdj. AMP



16. PIĄTEK-NIEDZIELA 21-23 MAJA 2021 zapraszamy!


