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Nowe przepisy mają wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego, w  tym 
przede wszystkim pieszych prze-
chodzących przez jezdnię drogi po 
przejściu dla pieszych.

Bezwzględne 
pierwszeństwo

Zgodnie z  nowymi przepisami 
pieszy znajdujący się już na przej-
ściu będzie miał pierwszeństwo 
przed każdym pojazdem, a  pieszy 
dopiero na nie wchodzący – pierw-
szeństwo przed każdym pojazdem 
z  wyjątkiem tramwaju. Jedno-
cześnie kierujący pojazdem, zbli-
żając się do przejścia dla pieszych, 
będzie zobowiązany zachować 
szczególną ostrożność i  zmniej-
szyć prędkość tak, aby nie narazić 
na niebezpieczeństwo pieszego. 
Uwaga! Obowiązek ten obejmuje 
także... rowerzystów.

Zakaz korzystania  
z telefonu

W nowelizacji przepisów zawarto 
również zapis, zgodnie z  którym 
podczas wchodzenia czy prze-
chodzenia przez jezdnię lub toro-
wisko, w  tym również na pasach, 
pieszy nie będzie mógł korzystać 
z  telefonu lub innego urządzenia 
elektronicznego „w  sposób, który 

prowadzi do ograniczenia moż-
liwości obserwacji sytuacji na 
jezdni, torowisku lub przejściu 
dla pieszych”. Nie brakuje bowiem 
przykładów z  życia, kiedy pieszy 
wpatrzony w ekran komórki wcho-
dził na pasy bezpośrednio pod koła 
samochodu, co często kończyło się 
tragicznie.

Nowe limity prędkości
Ponadto nowelizacja przepisów 

Prawa o ruchu drogowym określa 
dopuszczalną prędkość pojazdów 
na obszarze zabudowanym na 50 
km/h niezależnie od pory dnia. 
Dotychczas w porze nocnej (w go-
dzinach 23.00-5.00) dopuszczalna 
prędkość na takim obszarze wyno-
siła 60 km/h. Jak wskazywali au-
torzy projektu, różnica prędkości 
między 50 a  60 km/h ma istotne 
znaczenie w  kontekście długości 
drogi hamowania pojazdu oraz po-
tencjalnych skutków zdarzeń dro-
gowych. Warto mieć świadomość, 
że po wejściu w  życie nowych 
przepisów, przekraczając dozwo-
loną prędkość w nocy, dostaniemy 
wyższy mandat: dziś jazda 80 
km/h oznacza – przy braku ograni-
czeń wyrażanych znakami – prze-
kroczenie o 20 km/h, od 1 czerwca 
jazda z tą prędkością będzie prze-
kroczeniem o  30 km/h. Za jazdę 
ponad 100 km/h w  terenie zabu-

dowanym dziś grozi nam tylko 
500 zł mandatu, a od 1 czerwca – 
także utrata prawa jazdy na 3 mie-
siące za przekroczenie prędkości 
o ponad 50 km/h.

Odpowiednia odległość
Za sprawą nowych przepisów 

wprowadzony zostanie obowiązek 
zachowania odpowiedniej odle-
głości od pojazdu poprzedzają-
cego na autostradach i  drogach 
ekspresowych. Niedopuszczalna 
będzie więc jazda na tak zwanym 
zderzaku. Kierujący pojazdem 
podczas przejazdu autostradą 
i  drogą ekspresową będzie obo-
wiązany zachować minimalny 
odstęp między pojazdem, którym 
kieruje, a pojazdem jadącym przed 
nim na tym samym pasie ruchu. - 
Odstęp ten wyrażony w  metrach 
powinien pozostawać nie mniejszy 
niż połowa liczby określającej 
prędkość pojazdu, którym porusza 
się kierujący, wyrażonej w  kilo-
metrach na godzinę. Obowiązek 
zachowania minimalnego od-
stępu nie będzie stosowany tylko 
podczas manewru wyprzedzania 
– określają przepisy. W  praktyce 
oznacza to, że kierowca jadący 
z  prędkością 100 km/h powinien 
jechać w odległości 50 metrów za 
pojazdem przed nim.

 ■ Katarzyna Gwara

Bezwzględne pierwszeństwo przy wchodzeniu na pasy, zakaz korzystania z telefonu pod-
czas przechodzenia przez jezdnię, ograniczenie prędkości pojazdów w obszarze zabudo-

wanym do 50 km/h bez względu na to, czy to dzień, czy noc – między innymi takie zmiany 
pojawią się w przepisach ruchu drogowego. Na tym jednak nie koniec.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

We wszystkich miejscowościach

W gminie Olsztyn 
będzie bezpłatna 
komunikacja!
Bezpłatny transport po całej 
gminie, regularność i duża czę-
stotliwość kursów, fabrycznie 
nowe, ekologiczne autobusy 
z logo gminy, szybka linia miej-
ska MPK z rynku w Olsztynie do 
centrum Częstochowy – między 
innymi takie elementy zakłada 
nowy model komunikacji pu-
blicznej, który został już zaak-
ceptowany przez radnych.

Do wprowadzenia nowego mo-
delu komunikacji gmina przygo-
towywała się przynajmniej od 
dwóch lat. Działania te zostały 
zintensyfikowane po tym, jak z tras 
w  gminie zaczęły znikać autobusy 
prywatnych przewoźników oraz 
PKS-u. Aby zapobiec wykluczeniu 
komunikacyjnemu, gmina postano-
wiła objąć komunikacją publiczną 
cały swój teren – wszystkie miej-
scowości – jednym, wspólnym 
i kompleksowym systemem komu-
nikacji publicznej. Zostaną do niej 
włączone wszystkie miejscowości, 
a w tych, które dotąd posiadały ko-
munikację publiczną, liczba kursów 
zostanie zwiększona. Co ważne, 
transport na terenie całej gminy 
będzie bezpłatny. - Nikt z  miesz-
kańców gminy nie będzie wyklu-
czony komunikacyjnie – twierdzą 
przedstawiciele Urzędu Gminy 
w Olsztynie.

Wszystkie miejscowości będą 
skomunikowane z  Olsztynem 
gminnymi bezpłatnymi busami, 
skąd pasażerowie, bez oczeki-
wania, bezpośrednio dojadą do 
Częstochowy autobusem miejskim 
MPK linią nr 58 (przesiadki z Kusiąt 
i  Skrajnicy także w  Odrzykoniu). 
Podkreślić należy , że autobus MPK 
dowiezie do centrum miasta, na 
ul. Piłsudskiego, jadąc najkrótszą 
i  najszybszą drogą – prosto trasą 
DK46. Autobusy mają kursować 
regularnie, w  stałych odstępach 
czasowych, w dni powszednie w go-
dzinach szczytu co 30 minut (w lipcu 
i sierpniu, gdy nie ma dojazdów do 
szkół średnich w Częstochowie, co 
45 minut), w  pozostałych porach 
co 60 minut. - Zaproponowanie 
takiego modelu komunikacji jest 
rozwiązaniem nowatorskim, za-
pewniającym bezpłatny transport 
w  obrębie gminy z  dużą często-
tliwością, zwłaszcza w  godzinach 
szczytu – nowoczesnym taborem 
wyposażonym w klimatyzację. Jed-
nocześnie udało się ściśle powiązać 
i  skoordynować transport gminny 
z  transportem miejskim, co było 
dużym wyzwaniem logistycznym 
i wymagało wielu negocjacji z Mia-
stem Częstochowa – informują.

Wszystkie gminne autobusy będą 
fabrycznie nowe, niskowejściowe, 
klimatyzowane, z  miejscami na 
wózek dziecięcy lub inwalidzki. 
Pasażer będzie mógł w  intrenecie 
śledzić ewentualne opóźnienia 
kursów. Busy będą jeździły z dużą 
częstotliwością przez 7 dni w  ty-
godniu, nie tylko w  godzinach 
szczytu, ale o  każdej porze dnia. 

Pasażerowie zapłacą tylko za po-
dróż do Częstochowy autobusem 
MPK. Komunikacja gminna będzie 
całkowicie darmowa.

Nowy model komunikacji 
jest również rozwiązaniem ko-
rzystnym ze względów finanso-
wych, pozwoli sięgnąć gminie po 
dopłaty z  państwowego funduszu 
przewozowego, co poprawia efek-
tywność tego rozwiązania.

 ONowy układ linii
58 Częstochowa (Piłsudskiego – 

Estakada – Bugaj) – Odrzykoń 
– Olsztyn

581 Odrzykoń – Skrajnica – 
Olsztyn

582 Odrzykoń – Wilcza Góra – 
Kusięta – Olsztyn

583 Olsztyn – Turów – Bukowno
584 Olsztyn – Przymiłowice –  

Kotysów – Zrębice – Krasawa
585 Olsztyn – Biskupice  

(Biskupice/Zrębska i Biskupice 
Nowe)

 OPunkty przesiadkowe  
– Olsztyn i Odrzykoń

– przesiadki do/z Turowa 
i Bukowna (linia 583), do Przy-
miłowic, Zrębic i Krasawy (linia 
584) oraz do Biskupic (linia 584) 
odbywają się na rynku w Olsz-
tynie.

– przesiadki do Skrajnicy (linia 
581) i Kusiąt (linia 582) od-
bywają się w Odrzykoniu, ale 
można się też przesiąść na rynku 
w Olsztynie.
Uwaga, komunikacja gminna 
oczekuje na spóźniony (np. z po-
wodu zamkniętego przejazdu na 
Bugaju) autobus z Częstochowy.

 OCo zyskują mieszkańcy:
1. Częstochowa – Biskupice (no-

wość: obsługa Biskupic Nowych 
i  Biskupic ul. Zrębska): obecnie 
w  dni powszednie 13 kursów, 
zaplanowano 23 kursy (czas po-
dróży do Częstochowy, mimo 
przesiadki na rynku w  Olsz-
tynie, się nie zwiększy, a  będzie 
nawet krótszy, gdyż wszystkie 
autobusy z Częstochowy pojadą 
prostą drogą, bez zajeżdżania do 
Skrajnicy)

2. Częstochowa – Kusięta przez 
Skrajnicę i  Wilczą Górę: 
dziś 7 kursów, zaplanowano  
13 kursów Częstochowa  
– Kusięta przez Olsztyn: dziś  
6 kursów, zaplanowano 14 
kursów. Łącznie z  Kusiąt, w  za-
leżności od wyboru trasy, będzie 
27 kursów

3. Częstochowa – Skrajnica: 
dziś 8 kursów, zaplanowano  
13 kursów

4. Do obsługi komunikacją pu-
bliczną zostaną włączone: Turów 
i  Bukowno (11 kursów w  dni 
powszednie), Przymiłowice, 
Kotysów, Zrębice i  Krasawa  
(14 kursów dni powszednie) 
oraz Biskupice Nowe. Przewi-
dywane wdrożenie nowego 
modelu komunikacji publicznej 

Przy wjeździe do kraju

Nowe zasady 
kwarantanny

Projekt aktywizacji zawodowej

Nie pracujesz? 
Może ta propozycja  
jest dla ciebie- Do Polski będzie mogła wjechać osoba, 

która albo jest zaszczepiona, albo jest 
ozdrowieńcem, albo wykonała w ciągu 24 
godzin test i ma wynik negatywy. Taka za-
sada będzie obowiązywała we wszystkich 
krajach europejskich – zapowiedział wice-
minister zdrowia Waldemar Kraska.

Test należy wykonać po przylocie na teryto-
rium Polski na terenie lotniska, przed kontrolą 
graniczną. Jego wynik należy przedstawić 
w języku polskim albo w języku angielskim.

Przy tej okazji przypominamy, że Komisja 
Europejska przedstawiła wniosek dotyczący 
utworzenia unijnego zaświadczenia COVID-19 
17 marca 2021 roku. KE potwierdziła też, że 
centralna infrastruktura informatyczna będzie 
technicznie gotowa już 1 czerwca. Od tej daty 
rozpocznie się okres przyłączania krajowych 
serwerów poszczególnych państw członkow-
skich, który zakończy się uruchomieniem sys-
temu we Wspólnocie 1 lipca 2021 r.

Unijny Certyfikat Covid to nic innego jak 
kod QR i  unikatowy identyfikator ułatwia-
jący weryfikację podróżnego pod względem 
ryzyka epidemicznego. Kod QR dostępny 
będzie - tak jak do tej pory - w Internetowym 
Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl), w mobilnych 
aplikacjach mojeIKP lub mObywatel, czyli 
w tzw. cyfrowym portfelu. Otrzymać go można 
również w  formie wydruku papierowego 
w punkcie szczepień.

Cyfrowy Certyfikat Covid w  czasie kontroli 
będzie skanowany - sprawdzany będzie też 
unikatowy identyfikator.

Niepracujące osoby ,,30+” z subregionu północnego wo-
jewództwa śląskiego mają okazję skorzystać ze wsparcia 
projektu aktywizacji zawodowej finansowanego ze środ-
ków unijnych. Jego realizatorem jest Grupa Infomax.

Główne założenie projektu o nazwie ,,Aktywni mają pracę!” 
to kompleksowe bezpłatne wsparcie dla osób 30+, niepracu-
jących – biernych zawodowo lub bezrobotnych, którzy nie są 
zarejestrowani w Urzędzie Pracy – mieszkających na terenie 
subregionu północnego województwa śląskiego: w  Często-
chowie, Blachowni, Koniecpolu, Dąbrowie Zielonej, Janowie, 
Kamienicy Polskiej, Kłomnicach, Konopiskach, Kruszynie, Le-
lowie, Mstowie, Mykanowie, Olsztynie, Poczesnej, Przyrowie, 
Rędzinach, Starczy, Kłobucku, Krzepicach, Lipiu, Miedźnie, 
Opatowie, Pankach, Popowie, Przystajni, Wręczycy Wielkiej, 
Myszkowie, Koziegłowach, Żarkach, Niegowej, Poraju, w po-
wiecie częstochowskim, myszkowskim i kłobuckim.

Dzięki środkom UE uczestniczki i  uczestnicy projektu 
będą mogli bezpłatnie skorzystać z działań mających na celu 
pomoc w  znalezieniu stabilnej pracy – od doradztwa, przez 
darmowe szkolenia, coaching, pośrednictwo pracy, po płatne 
staże. Dodatkowo zagwarantowano środki także m.in. na sty-
pendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu czy catering dla 
osób uczestniczących w szkoleniach.  

Rekrutacja zainteresowanych właśnie trwa. Projekt 
otwarty jest dla wszystkich, którzy chcą zmienić swoją sytu-
ację zawodową i  spełniają kryteria udziału – m.in. dla osób 
w  najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, osób z  niepełno-
sprawnościami, długotrwale bezrobotnych czy osób o niskich 
kwalifikacjach.

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu przy 
ul. Marii Kuncewiczowej 2, pod nr tel. 510 270 171 lub 
wysyłając mejla na adres projekt713@grupainfomax.com

- Chcemy, by urzędy pracy były 
centrami aktywizującymi ludzi 
do pracy, a  rejestracją osób 
bezrobotnych dla potrzeb 
ubezpieczenia zdrowotnego 
zajął się ZUS - powiedziała PAP 
wiceminister rozwoju, pracy 
i  technologii Iwona Michałek. 
Wedle założeń resortu zmiany 
mogą wejść w życie od stycznia 
2022 r.

W  programie „Polski Ład” za-
pisano m.in. reformę powiato-
wych urzędów pracy, które mają 
wspierać nie tylko osoby poszu-
kujące pracy, ale też te, które chcą 
podnieść swoje kompetencje. Po-
nadto zaproponowano przenie-
sienie do ZUS procedury rejestracji 
osób bezrobotnych dla potrzeb 
ubezpieczenia zdrowotnego.

W  rozmowie z  PAP Iwona Mi-
chałek podkreśliła, że 57 proc. 

bezrobotnych rejestruje się 
w  urzędach pracy tylko po to, by 
uzyskać ubezpieczenie zdrowotne 
i nie jest zainteresowanych znale-
zieniem zatrudnienia. - Natomiast 
nam zależy, żeby urzędy pracy zaj-
mowały się poszukiwaniem pracy 
dla osób, które chcą rzeczywiście 
pracować, by były też miejscem, 
gdzie można się przekwalifikować, 
otrzymać wsparcie w  postaci 
doradztwa, szkoleń. Chcemy od-
dzielić świadczenie zdrowotne od 
możliwości otrzymania wsparcia 
przy szukaniu pracy - oświadczyła 
wiceminister.

Poinformowała, że ministerstwo 
jest po konsultacjach z  Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych. - Są 
możliwości, żeby to rozwiązanie 
wprowadzić systemowo. ZUS ma 
systemy informatyczne do tego 
przygotowane - wskazała.

Zapewniła, że po zgłoszeniu się 
osoby bezrobotnej do ZUS prawo 

do ubezpieczenia zdrowotnego 
będzie przyznawane na okres 
stały.

Koncepcja reformy zakłada, że 
urzędy pracy zmienią się, także 
z  nazwy, w  centra aktywizacji za-
wodowej. - Chcemy, by centra 
aktywizacji zawodowej współ-
pracowały z  pracodawcami, by 
wiedziały, jacy pracownicy są 
najbardziej poszukiwani, jakich 
kompetencji przedsiębiorcy po-
trzebują; by współpracowały ze 
szkołami zawodowymi, uczelniami 
zawodowymi, które są na danym 
terenie - wymieniła Michałek.

Przekazała też, że projekt ustawy 
przewidujący oddzielenie sta-
tusu osoby bezrobotnej od ubez-
pieczenia zdrowotnego został 
wysłany do wykazu prac legisla-
cyjnych rządu. - Mamy już infor-
mację, że taki wpis jest. Pracujemy 
teraz nad szczegółami projektu. 
Będziemy go konsultować we-
wnątrz resortu, a  także z  innymi 
ministerstwami. Zakładamy, że 
zmiany będą mogły wejść w  życie 
od stycznia przyszłego roku - po-
wiedziała Michałek.

Od przyszłego roku

Zmiany w pośredniakach?
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Letni wypoczynek

Miasto czeka na oferty
Organizacje pozarządowe i inne upraw-
nione podmioty mogą już składać 
wnioski o dotacje na rozmaite inicjaty-
wy dla najmłodszych częstochowianek 
i częstochowian na najbliższe wakacje. 
Mają na to czas do 15 czerwca.

Otwarty konkurs ofert na realizację za-
dania publicznego „Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży” w 2021 roku 
ogłoszono na  podstawie ustawy o  działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Konkurs jest adresowany do organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów 
wymienionych w  tej ustawie, które są za-
interesowane zapewnieniem oferty wypo-
czynkowej od 28 czerwca do 31 sierpnia dla 
dzieci i młodzieży w Częstochowie.

Oferta ma m.in. propagować różnorodne 
formy spędzania wolnego czasu, uwzględ-
niać dopołudniowe godziny rozpoczęcia 
zajęć, zapewniać bezpieczny wypoczynek 
i  właściwą opieką wychowawczą. Mogą to 
być m.in. półkolonie (z  wyżywieniem lub 
bez), tzw. „otwarte drzwi” – czyli ogólno-
dostępne zajęcia, imprezy sportowo-rekre-
acyjne, tzw. turystyka kwalifikowana czy 
jednodniowe wycieczki autokarowe z  pro-
gramem krajoznawczym. Pokrywane z  do-
tacji koszty mogą dotyczyć np. transportu, 
wyżywienia, nagród dla uczestników, za-
kupu materiałów niezbędnych do realizacji 
programu wypoczynku, obsługi przewod-
nika, technicznej i sędziowskiej obsługi im-
prez, opłat za zwiedzanie obiektów, a także 
np. za wstęp do obiektów sportowo-rekre-
acyjnych.

 Dotacja może sięgnąć maksymalnie 
80% całkowitego kosztu zadania, a  wkład 
własny – co najmniej 20% całkowitego 

kosztu zadania (w  tym wkład finansowy 
lub/i  świadczenia pieniężne od odbiorców 
zadania – nie mniej niż 10% całkowitego 
kosztu).

Uczestniczące w  konkursie podmioty 
powinny m.in. posiadać doświadczenie, 
wykwalifikowaną kadrę oraz zapewnić od-
powiednie zaplecze do realizacji danego 
przedsięwzięcia. Mogą składać ofertę samo-
dzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.

Kompletną ofertę – wraz z załącznikami – 
należy złożyć na obowiązującym druku do-
stępnym na http://www.ngo.czestochowa.
pl w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta 
przy ul. Waszyngtona 5 lub przesłać pocztą 
na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. 
Śląska 11/13, 42 217 Częstochowa z  do-
piskiem „Konkurs ofert – Organizacja wy-
poczynku letniego dla dzieci i  młodzieży”, 
w  nieprzekraczalnym terminie do 15 
czerwca. Oferty, które wpłyną po tym ter-
minie, nie będą objęte procedurą konkur-
sową.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w  ciągu 
14 dni od upłynięcia terminu ich składania. 
Spełniające wymogi formalne oferty opi-
niowane będą przez komisję konkursową 
powołaną przez prezydenta miasta.

Po zakończeniu realizacji zadania, pod-
mioty, które uzyskają dotację, będą musiały 
przedstawić sprawozdanie z  jego wyko-
nania – merytoryczne i finansowe.

Dodatkowych informacji na temat wa-
runków i możliwości uzyskania dotacji 
udzielają pracownicy Wydziału Kultury 
Promocji i Sportu UM – w sprawach 
finansowych pod nr tel. 34 370 74 62,  
a w sprawach merytorycznych – pod nr 
tel. 34 370 74 71.

Już po raz piąty Szkoła 
Podstawowa nr 27 
w  Częstochowie zor-
ganizowała konkurs 
plastyczno-techniczny 
„Torebka dla mojej ma-
my”. W  sumię wpłynęło  
31 prac.

Konkurs nadzorowała Sylwia 
Szczygłowska dyrektor SP 27, a  koor-
dynatorem była Ewa Hartlińska- nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej. Był on adre-
sowany do uczniów klas I  – III szkół pod-
stawowych. – W  tym roku konkurs został 
przeprowadzony zdalnie. Każdy z  uczest-
ników po wykonaniu pracy miał za zadanie 
ją sfotografować i  przesłać drogą mailową 
zdjęcie do organizatora – wyjaśnia Ewa Har-
tlińska. Do konkursu zgłoszono 31 
prac z  7 szkół podstawowych 
z  Częstochowy. Komisja sta-
nęła przed nie lada wyzwa-
niem – musiała wyłonić 
zwycięzców. Ostatecznie 
przyznano dwa miejsca 
pierwsze, trzy miejsca 
drugie, cztery miejsca 
trzecie oraz trzy wy-
różnienia. – Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom, 
ich rodzicom i opiekunom za 
tak liczny udział w  konkursie 
oraz zachęcamy do uczestniczenia 
w kolejnych organizowanych przez nas mię-
dzyszkolnych rywalizacjach – podsumowuje 
Ewa Hartlińska.

Konkurs

Torebka dla 
mojej mamy

 ■ KG  ■ oprac. KG / zdj. SP nr 27
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Ruszyła kolejna edycja budżetu 
obywatelskiego. Miasto na propo-
zycję zadań do realizacji czeka do 
14 czerwca. Można je składać wy-
łącznie online. Tym razem do 
dyspozycji samych mieszkanek  
i  mieszkańców Częstochowy bę-
dzie niemal 10 mln złotych.

W  tym roku – podobnie jak w  po-
przednim – zarówno składanie pro-
jektów, jak i  głosowanie odbędzie się 
wyłącznie w  formie online na stronie 

http://www.konsultacje.czestochowa.
pl Pod tym adresem można m.in. zapo-
znać się ze szczegółowym harmono-
gramem VIII edycji BO czy dowiedzieć 
się, jak zgłosić zadanie – czyli swój po-
mysł na wykorzystanie części dostęp-
nych w  BO funduszy. Na portalu jest 
też mapa terenów miejskich, na któ-
rych mogą być realizowane zadania 
BO 2022, czyli właśnie jego VIII edycji.

Propozycje zadań, które spełnią wy-
magania pod kątem formalnym i  me-
rytorycznym zostaną poddane pod 
głosowanie, które odbędzie się we 

wrześniu.
Dla osób, które nie mają dostępu 

do Internetu, Urząd Miasta Często-
chowy otworzy specjalny Punkt Sta-
cjonarny BO, w którym będzie można 
skorzystać z  odpowiedniego sprzętu 
podłączonego do sieci. Dzięki temu 
możliwość złożenia projektu zadania 
– jak również późniejszego  oddania 
głosu – będzie miała każda miesz-
kanka i każdy mieszkaniec.

Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie http://www.konsul-
tacje.czestochowa.pl oraz pod 
numerem telefonu 34 37 07 497. 
Warto też wpaść na profil często-
chowskiego BO na Facebooku pod 
linkiem https://www.facebook.com/
KonsultacjeSpoleczneCzestochowa/

58 brzóz  - o  wysokości od 3 do  
4 metrów - zastąpi obumarłe 
drzewa w alei brzozowej.

Z  przyrodniczego punktu widzenia 
lokalizacja „alei brzozowej” w  pasie 
drogowym ul. Bialskiej jest mało ko-
rzystna. Problemem jest kwestia 
utwardzania nawierzchni, budowy 
chodników, wykonywania zjazdów 
indywidualnych. Również wiek drzew 
(ponad 70 lat) oraz mało odporny na 
upływ czasu i  czynniki cywilizacyjne 
gatunek tworzący „pomnikową” aleję 
wpływają na to, że w kolejnych latach 
należy spodziewać się nieuchronnego 
procesu intensywnego zamierania 

kolejnych egzemplarzy. - Dlatego 
też w  „alei brzozowej” sukcesywnie 
prowadzone są działania ochronne, 
w  ramach których w  ostatnich la-
tach dokonano już łącznie 244 no-
wych nasadzeń, tak aby podtrzymać 
,,alejowy” charakter tego lubianego, 
przyrodniczego pomnika a  zarazem 
popularnego terenu rekreacyjnego – 
informują przedstawiciele biura pra-
sowego magistratu.

Pierwotnie w  skład alei brzozowej 
wchodziło 385 drzew. Obecnie drzew 
w różnym wieku i różnym stanie zdro-
wotnym jest tam dużo więcej, ale nie 
wszystkie są oczywiście objęte ochroną 
„pomnikową”. Na przestrzeni lat – w ra-
mach ochrony i  pielęgnacji tego po-

mnika przyrody – miasto uzupełniało 
powstające w  drzewostanie ubytki. 
Nasadzało także nowe drzewa w miej-
scach, gdzie wcześniej ich nie było.

- Nasadzenia prowadzono tak, aby 
zadbać o  integralność i  regularność 
układu alejowego 2,5-kilometrowego 
odcinka ul. Bialskiej. W alei Brzozowej 
przyjęta jest zasada, że nowo sadzone 
brzozy mają obwód pnia nie mniejszy 
niż 14 cm, a  wysokość od 3 do 4 me-
trów. Takie są też drzewa, które w tym 
roku zastępują obumarłe brzozy. 
W sumie 58 sztuk – tłumaczą.

W  zakresie prac pielęgnacyjnych 
znalazły się nie tylko nasadzenia no-
wych drzew w  miejsce usuniętych, 
ale także wyrównanie terenu z zebra-
niem i  wywozem wiórów powstałych 
podczas frezowania. Wykonawca zo-
bowiązany jest również do trzyletniej 
pielęgnacji gwarancyjnej.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Wiko Klebetechnik sp. z o.o.

Będą nowe miejsca pracy

Zdecyduj

Na co wydać miejskie 
pieniądze?

Częstochowa

Nowe drzewa w alei brzozowej

Firma Wiko Klebetechnik sp. z  o.o., 
zajmująca się produkcją klejów spe-
cjalistycznych, planuje rozbudowę 
zakładu w  kolejnej lokalizacji KSSE. 
To oczywiście wiąże się z powstaniem 
nowych miejsc pracy. Na tym jednak 
nie koniec dobrych wiadomości. Już 
teraz chce zatrudnić handlowców, 
pracowników obsługi administra-
cyjnej z  językiem angielskim 
i  niemieckim, magazynierów, opera-
torów maszyn oraz specjalistów 
systemów ERP.

 
Firma dynamicznie się rozwija. Specy-

fika branży sprawiła, że okres pandemii 
nawet przyspieszył ten rozwój, pozy-
skano nowych klientów i  partnerów biz-
nesowych. W  efekcie planuje rozbudowę 
zakładu w kolejnej lokalizacji Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W  tej 
chwili zatrudnionych jest tam na stałe ok. 
50 osób na umowę o pracę, jednak plano-
wane są nowe przyjęcia. Już teraz poszu-
kiwani są handlowcy, pracownicy obsługi 
administracyjnej ze znajomością języka 
angielskiego i  niemieckiego, magazy-
nierzy, operatorzy maszyn oraz specjaliści 
systemów ERP (ang. enterprise resource 
planning).

Sukcesywnie realizowane są inwestycje 
w  funkcjonującym zakładzie, kupowane 
nowe maszyny, rozwijają się linie produk-

cyjne oraz systemy informatyczne, stąd 
m.in. zapotrzebowanie na zatrudnienie 
osób do obsługi programu Comarch ERP 
Enterprise.

Przypomnijmy, że Firma Wiko Klebe-
technik sp. z  o.o. sfinalizowała swoją 
inwestycję na terenie Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej w  Często-
chowie na tzw. Skorkach w  2016 roku. 
Wcześniej działała w  wynajmowanej 
siedzibie w  okolicach ul. Bór. Chcąc się 
rozwijać, zainteresowała się miejskimi te-
renami inwestycyjnymi położonymi przy  
ul. Ekonomicznej. W maju 2015 roku uzy-
skała pozwolenie na prowadzenie dzia-
łalności w  KSSE w  Częstochowie. Prace 
budowlane trwały od początku września 
2015 r. Od czerwca 2016 roku produkcja 
prowadzona jest już w nowym zakładzie.

 Inwestycja Wiko Klebetechnik Sp. z o.o. 
była pierwszym zrealizowanym przedsię-
wzięciem na terenach Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej w  obszarze 
Skorki.

 Wiko Klebetechnik sp. z  o.o. z  siedzibą 
w Częstochowie jest częścią wywodzącej 
się z  Niemiec, międzynarodowej grupy 
Gluetec Industrieklebstoffe GmbH & Co. 
KG. Na polskim rynku firma funkcjonuje 
od 2005 roku. Zajmuje się produkcją 
i  dystrybucją chemii przemysłowej, m.in. 
klejów konstrukcyjnych dla branż produk-
cyjnych (np. do klejenia karoserii samo-
chodowych).

 

Trwają prace

Powstanie rowerowa 
brama jury
Olsztyn i Mstów pracują nad przebiegiem trasy rowe-
rowej łączącej obie gminy.

Na realizację tego zadania szansę dają środki unijne, o któ-
rych pozyskanie samorządy wystąpią w  przyszłym roku. 
Aby było to możliwe zlecone zostały opracowania projek-
towe. Każda gmina dokumentację na swoim odcinku zleciła 
oddzielnie (gmina Olsztyn zaczyna najpierw od koncepcji), 
natomiast oba projekty będzie wykonywała jedna pra-
cownia projektowa - Biuro Projektów Inwestycji Drogowych 
„KOMA” Konrad Zymek. 

Trasa rowerowa ma przebiegać z  gminy Mstów w  kie-
runku jeziorka krasowego w  Kusiętach, potem równolegle 
do torów PKP, a  następnie drogą powiatową koło miejsca 
straceń, a następnie w kierunku centrum Olsztyna.

Gmina Olsztyn jest obecnie w trakcie ostatnich prac przy-
gotowawczych przed rozpoczęciem budowy trasy rowe-
rowej przez Zrębice i  Krasawę, Suliszowice i  Jaroszów do 
Żarek. - Zleciliśmy także koncepcję drogi rowerowej spod 
Rezerwatu Przyrody Sokole Góry w  kierunku Biskupic. 
A  latem tego roku chcemy aplikować do Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg o  środki na budowę drogi z  trasą ro-
werową Biskupice – Choroń – podkreślają przedstawiciele 
Urzędu Gminy w Olsztynie.

W związku z tym, że trasa będzie częściowo wiodła przez 
odcinek drogi powiatowej, stąd na etapie projektowania 
i inwestycji niezbędna będzie współpraca ze Starostwem Po-
wiatowym w Częstochowie.

- To bardzo ważna inwestycja dla rozwoju turystyki Subre-
gionu Północnego. Promując walory przyrodnicze i  krajo-
brazowe regionu docelowo zyskamy ciekawe połączenie 
dla rowerzystów między malowniczymi gminami: Mstów 
i  Olsztyn, jak również między dwoma powiatami: często-
chowskim i myszkowskim – podkreślił Tomasz Gęsiarz, wójt 
gminy Mstów.
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Na życzenie mieszkańców

Tężnia solankowa  
w Blachowni

Kolejny w gminie

Klub Seniora w Rzerzęczycach

W parku miejskim w Blachowni zakończyła się budowa 
tężni solankowej. Inwestycja została zrealizowana w ra-
mach Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Tężnia solankowa jest obiektem leczniczym tzw. inhalatorium ze-
wnętrznym. Zbudowana jest z drewna i gałęzi tarniny, po których 
spływa wytworzona solanka. Wytworzone warunki wokół tężni 
powodują uwolnienie aerozolu, który wdychany ma niezwykłe 
wartości lecznicze. Nawet po krótkim czasie korzystania z  tężni 
poprawia się samopoczucie oraz stan psychofizyczny człowieka.

Naturalny mikroklimat wytwarzany wokół tężni jest bogaty 
w niezwykle ważne składniki mineralne, m.in.:

 �wapń - wspiera układ kostno-stawowy,

 � jod - zapobiega chorobom tarczycy,

 �magnez i miedź - dobroczynnie wpływają na przemianę 
materii,

 � selen - oczyszcza organizm z wolnych rodników oraz spo-
walnia proces starzenia,

 � sól zastosowana w tężniach stanowi niezwykle cenny 
środek wykorzystywany w walce ze schorzeniami gardła, 
krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc.

Powietrze bogate jest również w potas i sód, które wspomagają 
pracę serca.

Korzystając z  pracy tężni i  wdychając wytworzone powietrze 
odciążamy prace wątroby i nerek, przyczyniając się jednocześnie 
do wzmocnienia układu odpornościowego.

Niezaprzeczalnie korzystanie z  tężni solankowej zapewni 
mieszkańcom Blachowni oraz gościom zdrowie i relaks, złagodzi 
napięcia nerwowe oraz poprawi humor i da energię do działania.

Przypomnijmy, że głosowanie na zadania w ramach BLBO 2020 
odbywało się od 11 do 18 grudnia 2019 roku. Wzięło w  nim 
udział 1648 osób, z czego 203 zagłosowały drogą elektroniczną 
za pośrednictwem portalu konsultacji społecznych. W Blachowni 
zwyciężyło zadanie dotyczące budowy tężni solankowej. Zdo-
było 295 głosów. Koszt inwestycji to blisko 170 tys. zł.

W gminie Kłomnice powstał trze-
ci już Klub Seniora. Tym razem 
w Rzerzęczycach.

Najnowszy klub seniora ma swoją 
siedzibę w  strażnicy OSP w  Rze-
rzęczycach. Pod jego potrzeby 
zaadoptowano, wyremontowano 
i  wyposażono trzy pomieszczenia 
na poddaszu strażnicy, a  środki, 
które pozwoliły stworzyć to 

miejsce, pozyskano z programu Se-
nior +, edycja 2020.

Zakupiono z  nich też wyposa-
żenie klubu, nowe meble, sprzęt 
AGD, urządzenia multimedialne, 
urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 
a  także schdołaz. Samo prowa-
dzenie klubu finansowane jest ze 
środków Urzędu Gminy w  Kłom-
nicach. Z  oferty mogą korzystać 
osoby, które ukończyły sześćdzie-
siąty rok życia. W  ramach działań 

zaplanowano zajęcia ruchowe, ta-
neczne, spotkania z  dietetykiem, 
wyjazdy na basen, wycieczki. Klub 
działa dwa razy w  tygodniu - we 
wtorki i  czwartki w  godz. 16.00 do 
21.00   

Kierowany jest przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Kłomnicach, a  wsparcia instruk-
torskiego w  prowadzeniu zajęć 
udzielił mu Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kłomnicach.

Blachownia

Rusza kolejna 
edycja budżetu 
obywatelskiego
Mieszkańcy Blachowni już po raz szósty 
będą mogli zdecydować na co wydać 
miejskie pieniądze. Wkrótce ruszy bo-
wiem nabór wniosków do kolejnej 
edycji  budżetu obywatelskiego. Trady-
cyjnie do zagospodarowania będzie 
350 tysięcy złotych.

Nabór wniosków rozpocznie się  
6 czerwca i potrwa do 6 lipca. W dotych-
czasowych sześciu edycjach BO zrealizo-
wano lub przygotowuje się do realizacji 
łącznie 100 zadań na ogólną kwotę ok.  
2 mln zł. - Zadania te stanowią znaczące 
i oczekiwane przez mieszkańców uzupeł-
nienie głównych inwestycji wykonywa-
nych przez władze samorządowe gminy. 
Są również bezpośrednim przejawem 
partycypacji społecznej w wydatkowaniu 
środków publicznych i umożliwiają pod-
jęcie – przez mieszkańców gminy – indy-
widualnych i grupowych działań na rzecz 
zmiany najbliższego otoczenia – infor-
mują przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
w Blachowni. - Budżet obywatelski  
w Blachowni przyniósł wymierne efekty 
infrastrukturalne i buduje poczucie 
współodpowiedzialności władz samo-
rządowych i mieszkańców w planowaniu 
i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian  
z poszanowaniem zasad celowości, gospo-
darności i efektywności wydatkowania 
środków budżetowych – podsumowują.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

zdj. UM Blachownia
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Klub Seniora w Rzerzęczycach
Plebiscyt na najpopularniej-
szego zawodnika, trenera 
i działacza sportowego regionu 
częstochowskiego 2020 roku 
został rozstrzygnięty. Uroczy-
stość związana z tym wydarze-
niem odbyła się w Hali Sporto-
wej przy ulicy Żużlowej w Czę-
stochowie.

Plebiscyt, którego organizato-
rami byli Regionalna Rada Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego 
w  Częstochowie, Urząd Miasta 
oraz redakcje: Życia Częstochowy 
i  Telewizja Orion, odbył się już 
po raz 63. W  gronie zgłoszonych 
sportowców byli zawodnicy i  za-
wodniczki reprezentujący gry 
zespołowe i  konkurencje indywi-
dualne. Wśród nich drużynowi 
i  indywidualni mistrzowie świata 
i  Europy, a  także medaliści mi-
strzostw Polski. Plebiscyt prowa-
dzony był tradycyjnie w  trzech 
głównych kategoriach: zawodnicy, 
trenerzy, działacze. Podobnie 
zresztą, jak internetowe głoso-
wanie naszych czytelników. Wy-
niki poszczególnych rywalizacji 
znajdują się poniżej.

Poza tym wręczono również 
statuetki: „Nadzieja często-
chowskiego sportu” oraz „Sport 
bez barier”. Pierwsze otrzymali 

Przemysław Kupka (Eko-Team 
AZS Częstochowa - siatkówka) 
oraz Jakub Musialik (MG LKS 
Koziegłowy - kolarstwo). Drugie 
natomiast powędrowały do Na-
talii Grzyb (UKS Jedynka Czę-
stochowa/ABRM Poczesna 
- badminton), Mateusza Miśkie-
wicza (LKS GOL – Start Często-

chowa - pływanie) oraz Wojciecha 
Lamch (Prometeus Konopiska - 
boccia).

Specjalne statuetki otrzymali 
także Julia Bulska, Jacek Wąchała 
oraz Martyna Stejskal, którzy 
zwyciężyli w internetowym głoso-
waniu naszych czytelników.

Przygotowano też podzię-

kowania za 
w s p ó ł p r a c ę . 
Przyznano je: 
Teresie Szajer, 
Stanisławowi Gmitru-
kowi, Krzysztofowie Ujmie, 
Jerzemu Żurkowsi, Bogumiłowi 
Gonerze, Kazimierzowi Szymań-
skiemu, Ryszardowi Szczuce, Da-

mianowi Lewandowskiegomu, 
Zycie Gozdur, Januszowi Dan-
kowi, Janowi Szymie, Pawłowi Wi-
śniewskiemu oraz Waldemarowi 
Trószyńskiemu.

Nagrody wręczali laureatom 
przedstawiciele władz miasta, śro-
dowiska sportowego oraz lokal-
nych mediów. - Dzięki sportowej 
rywalizacji zawodników, pracy 
i  zaangażowaniu trenerów oraz 
działaczy, mogliśmy na co dzień za-
chwycać się występami i osiągnię-
tymi wynikami – zaznacza Jerzy 
Raganiewicz, wiceprezes Regio-
nalnej Rady Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w  Częstochowie. 

- Wybór najlepszych 
z  najlepszych nie jest 

jednak rzeczą łatwą. 
W  imieniu organi-
zatorów, gratulu-
jemy wszystkim 
s p o r t o w c o m , 
trenerom, dzia-

łaczom osiągnię-
tych wyników 

sportowych dzię-
kując za chwile wzru-

szeń i  emocji sportowych 
dostarczonych w  ubiegłym roku 
–  podsumowuje.

Katarzyna Gwara

Plebiscyt

Najlepsi sportowcy, 
działacze i trenerzy wybrani!

ZAWODNICY
1. Kamil Piątkowski - RKS Raków Częstochowa - piłka nożna
2. Fredrik Lingren - CKM Włókniarz Częstochowa - żużel
3. Jakub Miśkowiak - CKM Włókniarz Częstochowa - żużel
4. Ewa Bugdoł - WLKS Kmicic Częstochowa - triathlon
5. Patrycja Pacak - Aeroklub Częstochowski - akrobacje samolot
6. Leon Madsen - CKM Włókniarz Częstochowa - żużel
7. Kinga Wysokińska - KS Częstochowianka - piłka siatkowa
8. Kamil Wojtyra - KS SKRA Częstochowa - piłka nożna
9. Oliwier Mutwil - CKS Budowlani Częstochowa - LA
10. Tomasz Włodarczyk - AVIA – LWY - Częstochowa speedrower

TRENERZY
1. Marek Papszun - KS RAKÓW Częstochowa - piłka nożna
2. Andrzej Stelmach - KS Częstochowianka - piłka siatkowa
3. Marek Gołębiewski - KS SKRA Częstochowa - piłka nożna
4. Paulina Narkiewicz - KU AZS UJD Częstochowa - tenis stołowy
5. Tomasz Pokorski - AVIA LWY Częstochowa - speedrower

DZIAŁACZE
1. Artur Szymczyk KS SKRA Częstochowa piłka nożna
2. Paweł Tomaszewski Eco-Team AZS Częstochowa piłka siatkowa
3. Michał Świącik CKM Włókniarz Częstochowa żużel

NADZIEJA SPORTU
Przemysław Kupka Eco-Team AZS Częstochowa piłka siatkowa
Jakub Musialik MG LKS Błękitni Koziegłowy kolarstwo 

SPORT BEZ BARIER
Natalia Grzyb Jedynka ABRM Poczesna badminton
Wojciech Lamch PROMETEUS Konopiska boccia
Mateusz Miśkiewicz LKS GOL-START Częstochowa pływanie

W GŁOSOWANIU CZYTELNIKÓW 
NASZEJ GAZETY I INTERNAUTÓW ZWYCIĘŻYLI:

ZAWODNICY: Julia Bulska
TRENER: Jacek Wąchała
DZIAŁACZ: Martyna Stejskal
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LabiryntLabirynt

LabiryntLabirynt

ŁamigłówkaŁamigłówka
Pomóż motylkowi odnaleźć 
drogę do kwiatów

Pomóż sowie odnaleźć drogę 
do lasu

Wykonaj odejmowanie na figurach 
geometrycznych. Skorzystaj z pomocniczych 
kratek i narysuj wynik.

Policz kropki i wskaż wynik:

Dorysuj kropki:

MatematykaMatematyka
Posortuj liczby:
w lewej kolumnie wpisz liczby parzyste,
w prawej - nieparzyste

1

=
=
=

=
=

=

RebusRebus

RebusRebus

RebusRebusBiedronkiBiedronki

R= D KA

delec

kan a kr c ryna

ody o

TĘ A=N O=IS

Dzień Dziecka jest zawsze!

Wygraj
nagrody!

3 6 4 5 9 7 10

11 6 8

4 7

Rozwiąż conajmniej 8 zagadek, zrób zdjęcie strony i wyślij na adres: konkursy@zycieczestochowy.plZakończenie konkursu: 2 czerwca (środa). Ze zwycięzcami skontaktujemy siędrogą mailową :-)
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KrzyżówkaKrzyżówka

Która godzina?Która godzina?

Dorysuj wskazówki:

Zapisz, jaką godzinę pokazują wskazówki:

Hasło:
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1) porasta łąki, 2) większy od wiolonczeli, 3) jesienią rozpocznie się sezon na nie, 4) start, 
wstęp, 5) poświata, jaskrawe hasło, 6) razem z rokiem i dniem w dacie, 7) kierownica 
statku, 8) nic nie robi cały dzień

Dzień Dziecka jest zawsze!

Wygraj
nagrody! Rozwiąż conajmniej 8 zagadek, zrób zdjęcie strony i wyślij na adres: konkursy@zycieczestochowy.plZakończenie konkursu: 2 czerwca (środa). Ze zwycięzcami skontaktujemy siędrogą mailową :-)
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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

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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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 C1 1.0 E, zakup w 2011 r., kraj.,  11.900 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,  6.900 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 28 maja 2021

Znikną bramki

Czy nowy system 
poboru opłat na 
autostradach zda 
egzamin?
Trwają prace nad projektem 
zmian w ustawie o płatnych 
autostradach. Zakłada on no-
we sposoby zakupu biletów 
i zlikwidowanie bramek na 
płatnych odcinkach, co ma 
zwiększyć przepustowość pań-
stwowych autostrad. Zgodnie 
z założeniem, nowe rozwiąza-
nia mają wejść w życie już 1 
grudnia 2021 roku.

Problem zakorkowanych au-
tostrad wynika z  nadal obowią-
zującego w  Polsce manualnego 
systemu poboru opłat. To jednak 
pod koniec 2021 roku ma ulec 
zmianie, ponieważ z  płatnych od-
cinków autostrad zarządzanych 
przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i  Autostrad znikną 
bramki. Zamiast nich kierowcy 
będą korzystać z  elektronicznego 
systemu w  jeden, z  dwóch możli-
wych sposobów. Pierwszym z nich 
jest zakup biletu przez rządową 
aplikację mobilną, która działa za 
pomocą geolokalizacji. Drugim 
rozwiązaniem jest nabycie jed-

norazowego biletu, który będzie 
miał 48 godzin ważności. Zgodnie 
z  informacjami podanymi przez 
Ministerstwo Finansów będą one 
sprzedawane przez e-Urząd Mi-
nisterstwa Finansów, aplikację 
SPOE KAS czy aplikacje mobilne 
banków, które wyrażą chęć takiej 
współpracy. Stacjonarnie bilety 
będzie można dostać na stacjach 
paliw i  w  automatach, które po-
wstaną w  punktach obsługi pa-
sażerów. Przy zakupie trzeba 
będzie podać numer rejestracyjny 
pojazdu oraz konkretny odcinek, 
który zamierzamy przejechać. 
Informacje te mają być automa-
tycznie przekazywane do bazy 
danych KAS i kontrolowane przez 
zakupione już samochody z kame-
rami do odczytywania numerów 
rejestracyjnych. W  przypadku 
wyłapania pojazdu, który wjechał 
na autostradę bez biletu, jego kie-
rowcy będzie groziła kara wyso-
kości 500 zł.

 ■ Oliwia Rybiałek
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Sprzedaż: części nowe i używane
Felgi i ogumienie
Diagnostyka, elektronika i mechanika pojazdowa
Naprawa automatycznych
i manualnych skrzyń biegów
Naprawa silników

Uwaga

Przedsiębiorcy mogą zwracać 
motocykle zakupione przez internet

Podpowiadamy

Niewidzialna wycieraczka 
– czy warto kupić?

Nowa etykieta

Inne oznaczenia opon

Najnowsze zmiany w przepi-
sach dają przedsiębiorcom 
uprawnienia konsumentów.  
Od nowego roku mogą korzy-
stać z rękojmi za wady i zwro-
tu w przypadku zakupienia 
motocykla poza siedzibą 
sprzedawcy.

Osoby fizyczne, prowadzące 
działalność gospodarczą, mogą 
cieszyć się nowymi możliwościami. 
Zapewniają je zmiany w  ustawie 
o  prawach konsumenckich oraz 
w kodeksie cywilnym wprowadzone 
w życie 1 stycznia 2021 roku. Chodzi 
głównie o  uprawnienia przy naby-
waniu motocykli do korzystania z rę-
kojmi na wady oraz zwrotu towaru 
w  przypadku zakupu poza siedzibą 
firmy (zazwyczaj przez internet). 
Wcześniej takie możliwości nie były 
nawet w  zasięgu osób,  które pro-
wadzą jednoosobową działalność 
gospodarczą.

Zgodnie z  nowymi zasadami 
przedsiębiorcy mają prawo do 
skorzystania z  rękojmi, gdy moto-
cykl będzie miał wadę fizyczną (np. 
brakujące elementy) lub prawną 
(np. towar nie będzie spełniał wa-
runków opisanych przez sprze-
dawcę). Ponadto przedsiębiorcy 

mogą po zakupie motocykla od-
stąpić od umowy w  przeciągu 14 
dni. Czas ten może wydłużyć się 
do 12 miesięcy w  przypadku, gdy 
sprzedawca nie poinformuje na-
bywcy o  tym prawie. Możliwość 
zwrotu nie będzie jednak dotyczyć 
umów leasingowych.

Niewidzialna wycieraczka to 
nic innego, jak nakładana na 
szyby powłoka hydrofobowa, 
dzięki której woda spływa 
z nich pod wpływem pędu po-
wietrza. Czy warto w nią zain-
westować?

Niewidzialna wycieraczka polega 
na zastosowaniu efektu hydro-
fobowego. Po nałożeniu powłoki 
na szybę, woda zbiera się w  duże 
krople i  jest zdmuchiwana po-
wietrzem przy pewnej prędkości 
jazdy. Dzięki temu nie trzeba ko-
rzystać z mechanicznych wyciera-
czek. I choć brzmi to zachęcająco, 
warto jednak wiedzieć, jak stoso-
wanie niewidzialnej wycieraczki 
sprawdza się w praktyce.

Efektywność nałożonej powłoki 
hydrofobowej zależy od wielu 
czynników. Są nimi m.in. kształt 
i stan szyby oraz jakość preparatu. 
Pamiętać również należy o  stoso-
waniu go według instrukcji pro-
ducenta na czystą i  odtłuszczoną 
szybę. Niewidzialne wycieraczki 
są reklamowane jako działające 
nawet przez rok, jednak w  rze-
czywistości ich najlepszy efekt 
utrzymuje się jedynie przez 1-2 
miesiące. Jest to bowiem preparat 
ścieralny i  jego trwałość zależy 
zarówno od warunków atmosfe-
rycznych, jak i  częstotliwości sto-
sowania zwykłych wycieraczek 
z płynem do spryskiwaczy.

Ceny niewidzialnych wyciera-
czek zaczynają się już od 10 zł, 
a kończą nawet na 250-300 zł

Decyzją Unii Europejskiej każ-
da opona wyprodukowana od 
1 maja 2021 r. i przeznaczona 
na rynek europejski musi zo-
stać opatrzona nową etykietą 
informacyjną. Z jakimi zmiana-
mi mamy do czynienia?

Zgodnie z rozporządzeniem 
Unii Europejskiej od 1 maja 2021 
r. na oponach obowiązują nowe 
etykiety, które mają mieć realny 
wpływ na zwiększenie bezpie-
czeństwa na drogach, a także po-
prawić efektywność ekonomiczną 
oraz środowiskową transportu 
drogowego. Dzięki nim kierowcy 
mają mieć łatwy dostęp do rzetel-
nych informacji na temat dostęp-
nych na rynku opon.

Nowe etykiety informacyjne na 
oponach nadal zawierają trzy kla-
syfikacje, dotyczące oporów to-
czenia (co łączy się bezpośrednio 
ze spalaniem), przyczepności 
na mokrej nawierzchni oraz po-
ziomu hałasu. Skala dwóch pierw-

szych parametrów została jednak 
zmniejszona od A do E, co oznacza 
że z rynku znikają opony w klasach 
F oraz G. Natomiast poziom hałasu 
zależny od wartości decybeli po-
dawany jest za pomocą liter od A 
do C.

Ponadto na nowych etykietach 
pojawiły się dwa piktogramy, in-
formujące o zwiększonej przy-
czepności opon na śniegu oraz 
lodzie, dzięki którym kierowcy 
łatwiej mogą znaleźć opony prze-
znaczone do poruszania się w 
trudnych warunkach zimowych. 
Ostatnią z nowości jest zamiesz-
czony na etykiecie kod QR. Po jego 
zeskanowaniu uzyskuje się do-
stęp do europejskiej bazy danych 
EPREL, dzięki której otrzymuje się 
wgląd w kartę informacyjną oraz 
etykietę produktu.

Od 1 maja 2021 r. zakres stoso-
wania takich etykiet został rów-
nież rozszerzony na opony do 
samochodów ciężarowych oraz 
autobusowych.

zdj. freepik.com
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Planujesz dłuższą podróż 
samochodem po drogach 
krajowych i  chcesz wiedzieć, 
jakich utrudnień możesz się spo-
dziewać na trasie? Interesują cię 
warunki pogodowe lub obrazy 
z kamer na drogach krajowych? 
Zauważyłeś uszkodzony ele-
ment infrastruktury drogowej 
lub nawierzchni i  chciałbyś to 
zgłosić do najbliższego oddziału 
GDDKiA? Te i  wiele innych in-
formacji i  funkcji dostępne są 
pod jednym adresem - drogi.
gddkia.gov.pl. 

Nowy serwis – drogi.gddkia.gov.pl 
- dedykowany jest podróżującym 
po drogach krajowych. Ma on 
przede wszystkim stanowić pomoc 
i  źródło informacji dla podróżują-
cych.

Nowy design i nawigacja
Nowoczesny interfejs zapewni 

intuicyjne przeglądanie serwisu. 
Zastosowanie kontrastującej kolo-
rystyki i elementów prowadzących 
użytkowników do poszczególnych 
części ułatwi obsługę nie tylko na 
komputerze, lecz również na urzą-
dzeniach mobilnych, takich jak te-
lefony i  tablety. To właśnie z  tych 
urządzeń przeważnie korzystamy 
w  podróży. Dzięki zastosowaniu 
powszechnej już techniki Respon-

sive Web Design (RWD) układ 
serwisu będzie dostosowywał się 
do rozmiaru ekranu i  okna prze-
glądarki. Ponadto układ widoczny 
na urządzeniach mobilnych będzie 
uproszczony, tak aby ułatwić nawi-
gację wtedy, gdy jest to najbardziej 
istotne, np. w  przerwie na trasie 
lub gdy szybko potrzebujemy do-
trzeć do danej informacji.

Znane w nowym wydaniu
Kluczowym elementem nowego 

serwisu będą dobrze znane mapy, 
które uzupełnione zostały o nowe 
funkcjonalności. Informacje wi-
doczne na mapach dostarczane są 
bezpośrednio z danych Krajowego 
Punktu Dostępowego.  W nowym 
serwisie są też informacje na 
temat zdarzeń mających bezpo-
średni wpływ na płynność ruchu.

Nowe narzędzia w rękach  
kierowcy

 Zauważyłeś uszkodzony znak, 
element infrastruktury (bariery, 
siatki ochronnej) lub ubytek w na-
wierzchni? Po drodze ekspre-
sowej lub autostradzie porusza 
się pieszy lub rowerzysta? Zauwa-
żyłeś śmieci lub inne przedmioty 
na drodze, które stanowią niebez-
pieczeństwo dla użytkowników? 
Do dyspozycji kierowców oddane 
zostało nowe narzędzie, jakim jest 
formularz zgłoszeń drogowych. 
Można tam zgłaszać wszelkiego 
rodzaju utrudnienia i  zdarzenia 
mające wpływ na bezpieczeństwo.

 Nowością jest również narzędzie 
ułatwiające zgłaszanie roszczeń 
z tytułu szkód poniesionych przez 

użytkowników dróg zarządzanych 
przez GDDKiA.

Kolejną nowością jest reakty-
wacja formularza dedykowanego 
oznakowaniu na drogach krajo-
wych. Formularz to odpowiedź na 
liczne sugestie i  propozycje zmian, 
jakie wpływają do GDDKiA od 
użytkowników dróg. Umożliwi on 
szybkie i  proste przekazywanie 
opinii i  uwag dotyczących organi-
zacji ruchu na drogach krajowych 
zarządzanych przez GDDKiA. Wy-
starczy tylko wybrać konkretną 
drogę krajową, dokładnie określić 
lokalizację i przekazać uwagę doty-
czącą np. uszkodzonego znaku lub 
konieczności uzupełnienia ozna-
kowania. Wszystkie zgłoszenia 
będą weryfikowane przez GDDKiA 
i brane pod uwagę podczas monito-
rowania stanu organizacji ruchu.

 Coś dla najmłodszych
 W serwisie udostępniono również 

dobrze znane z  dotychczasowego 
serwisu internetowego materiały 
dla najmłodszych. Specjalnie z myślą 
o  nich, przygotowano serię filmów 
animowanych, które w  prosty 
i  przystępny sposób pokazują m.in. 
jak zachować się podczas jazdy 
samochodem, stworzyć korytarz 
życia czy być widocznym na drodze 
w  trudnych warunkach pogodo-
wych. Pokazano też, jak stosować 
jazdę na suwak oraz jakie mogą być 
skutki nadmiernej prędkości na 
drodze czy też rozkojarzenia spo-
wodowanego używaniem telefonu 
komórkowego.

 ■ Katarzyna Gwara

Wkrótce, chcąc zareje-
strować nowy samochód, 
nie będziemy musieli iść do 
urzędu. Nowe możliwości 
zyskają bowiem dilerzy i  ich 
przedstawiciele. Niestety, 
zmiany nie dotyczą pojazdów 
używanych. W  takim przy-
padku konieczna będzie wi-
zyta w wydziale komunikacji.

Obecnie chcąc zarejestrować 
pojazd w  urzędzie musimy stawić 

się przynajmniej dwukrotnie – naj-
pierw w  celu złożenia wniosku 
o  rejestrację i  wydanie pozwolenia 
czasowego oraz tablic, które muszą 
być wydane „do rąk własnych”. 
Druga wizyta wiąże się z konieczno-
ścią odbioru tzw. stałego dowodu 
rejestracyjnego, który również (do 
30 dni od wydania pozwolenia cza-
sowego), musi być przekazany „do 
rąk własnych” właściciela.

Wkrótce proces ten – w  przy-
padku nowych samochodów – zo-

stanie uproszczony. Zgodnie ze 
zmianami od 4 czerwca dealer 
będzie miał możliwość zarejestro-
wania pojazdu online na prośbę 
klienta. Służyć do tego będzie spe-
cjalna aplikacja. To w  niej wypełni 
– za kupującego - wniosek i prześle 
do urzędu wszystkie potrzebne 
papiery. Konieczne będzie jednak 
upoważnienie, które można złożyć, 
podpisując się pod odpowiednim 
dokumentem lub składając podpis 
elektroniczny.  Starosta - na koszt 
klienta właściciela pojazdu - będzie 
mógł wysłać stosowne dokumenty 
(wraz z  tablicami rejestracyjnymi) 
na wskazany adres - do salonu lub 
bezpośrednio do nabywcy auta.

 ■ Katarzyna Gwara

Każdy kierowca za złamanie 
przepisów drogowych musi 
liczyć się z otrzymaniem man-
datu oraz punktów karnych, 
których można posiadać mak-
symalnie 24. Jakie są konse-
kwencje przekroczenia tego 
limitu? Utrata prawa jazdy.

Zgodnie z przepisami punkty 
karne przedawniają się po roku 
od dnia popełnienia wykroczenia. 
Zdarzają się jednak sytuacje, szcze-
gólnie w przypadku osób jeżdżą-
cych dużo i nieprzepisowo, gdy 
przekroczy się dopuszczalny próg 
24 punktów karnych. Wynikiem ta-
kiego stanu rzeczy jest utrata prawa 
jazdy, co równa się z utratą upraw-
nień to kierowania pojazdami. Nie 
jest to jednak sytuacja stała. Kie-

rowca w celu odzyskania prawa 
jazdy musi udać się na egzamin 
kontrolny do WORD-u. Dopiero po 
zdaniu zarówno części teoretycznej 
(30 zł), jak i praktycznej (140 zł) 
może odzyskać swój dokument. 
W tym celu należy udać się do sta-
rosty z wnioskiem o przywrócenie 
uprawnień. Oprócz zaświadczenia 
o pozytywnym wyniku egzaminu 
trzeba również okazać aktualne za-
świadczenie lekarskie.

W gorszej sytuacji znajdują się 
świeżo upieczeni kierowcy, po-
nieważ przez rok od uzyskania prawa 
jazdy ich limit punktów karnych to 
nie 24, a 20. Dodatkowo kierowcy 
ci po przekroczeniu tego progu 
nie mają możliwości przystąpienia 
do egzaminu sprawdzającego. Ich 
prawo jazdy zostaje automatycznie 
anulowane i aby je zdobyć, należy 

rozpocząć cały proces na nowo od 
kursu z instruktorem, co generuje 
już spory wydatek. Taką samą drogę 
musi przejść kierowca, który po 
utracie prawa jazdy za przekroczenie  
24 punktów karnych nie zdał egza-
minu kontrolnego.

motoryzacja

Przyciemnianie szyb  
– czy jest legalne?

Co się dzieje po przekroczeniu  
24 punktów karnych?

Od 4 czerwca

Nowy samochód będzie 
można zarejestrować online

GDDKiA

Nowy serwis dla 
podróżujących

Przyciemniane szyby to do-
datek, na który decyduje się 
wielu kierowców zarówno ze 
względów funkcjonalnych, jak 
i  estetycznych. Warto jednak 
pamiętać, że kwestię tę regu-
lują konkretne przepisy. Na 
ile zatem przyciemnianie szyb 
jest zgodne z prawem?

Już sami producenci wyposa-
żają nowe modele samochodów 
w  przyciemniane szyby. Kierowcy 
nieposiadający w  swoich pojaz-
dach tego dodatku też często 
decydują się na taki zabieg. Przy-
ciemniane szyby bowiem nie tylko 
uatrakcyjniają wygląd samochodu, 
ale również posiadają wiele prak-
tycznych zalet, jak ochrona przed 
promieniowaniem słonecznym, co 
skutkuje wolniejszym nagrzewa-
niem się wnętrza auta czy zapew-
nienie prywatności pasażerom. 
Szyby przyciemnić można metodą 
piecową za 1500-2000 zł lub 

tańszą, lecz mniej trwalszą metodą 
foliową za koszt rzędu kilkuset 
złotych. Jednak zanim podejmie 
się decyzję o  zastosowaniu tego 
zabiegu w  swoim samochodzie, 
warto zapoznać się z  przepisami, 
które to regulują.

Kwestię przyciemniania szyb 
reguluje ustawa Prawo o  ruchu 
drogowym, a  uszczegóławiają 
ją przepisy Rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury. Zgodnie 
z nimi szyba tylna oraz szyby tylne 
boczne mogą być przyciemniane 
do woli. Natomiast szyby przednie 
boczne oraz szyba przednia muszą 
mieć zapewnioną przepuszczal-
ność światła na minimalnym po-
ziomie 70%. Za przekroczenie tej 
dopuszczalnej normy możemy 
zapłacić mandat w  wysokości od  
20 do nawet 500 zł. Grozi to 
również straceniem dowodu re-
jestracyjnego do momentu do-
prowadzenia pojazdu do stanu 
zgodnego z przepisami.

Punkty karne według 
taryfikatora na 2021 rok:

– nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu na przejściu dla 
pieszych – 10 pkt.

– niezastosowanie się do sy-
gnałów świetlnych – 6 pkt.

– naruszenie zakazu korzystania 
z telefonu – 5 pkt.

– przekroczenie prędkości od  
21 do 30 km/h – 4 pkt.

– naruszenie obowiązku korzy-
stania z pasów bezpieczeń-
stwa przez kierującego – 2 pkt.

– przewożenie o 1 osobę więcej 
niż liczba miejsc w pojeździe 
– 1 pkt.
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KWIECIEŃ 2021

11 nie - 19:15
ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA  41-49  FOGO UNIA LESZNO

23 pt - 18:00
MOTOR LUBLIN  49-41  ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

24 sob - 20:30
ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA  49-41  MARWIS.PL FALUBAZ ZIELONA GÓRA

MAJ 2021

09 nie - 16:30
ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 38-52 BETARD SPARTA WROCŁAW

16 nie - 15:15
EWINNER APATOR TORUŃ 41-49 ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

23 nie - 16:30
MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 44-46 ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

28 pt - 18:00
ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA  VS  ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ

CZERWIEC 2021

04 pt - 20:30
ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA  VS  MOTOR LUBLIN

11 pt - 20:30
FOGO UNIA LESZNO  VS  ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

27 nie
MARWIS.PL FALUBAZ ZIELONA GÓRA  VS  ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

LIPIEC 2021

02 pt 
ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA  VS  MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

25 nie 
BETARD SPARTA WROCŁAW  VS  ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

30 pt 
ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA  VS  EWINNER APATOR TORUŃ

SIERPIEŃ 2021

20 pt 
ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ  VS  ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

PGE Ekstraliga

Włókniarz 
Częstochowa 
vs. GKM Grudziądz
Eltrox Włókniarz Częstochowa zmierzy się w najbliższy piątek 28 maja z zespołem 
ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz na Arenie Zielona-Energia.com. Początek 
spotkania o godz. 18:00.

Otwarcie bram stadionu nastąpi dwie godziny wcześniej, czyli o godz. 16:00. Z uwagi 
na zbliżający się Dzień Dziecka sponsor tytularny Lwów – firma Eltrox zaplanowała dla 
najmłodszych specjalną strefę. W poprzedniej rundzie podopieczni szkoleniowca Piotra 
Świderskiego pokonali w spotkaniu wyjazdowym drużynę Moje Bermudy Stal Gorzów. Bia-
ło-Zieloni w emocjonującym starciu zwyciężyli wynikiem 46:44. Jeszcze wcześniej pokonali 
w Toruniu tamtejszego Apatora 49:41. Przerwali tym samym nie najlepszą passę. Przypo-
mnijmy, że Eltrox Włókniarz Częstochowa odniósł już porażkę w starciu z Fogo Unią Leszno 
(41:49), Motorem Lublin (41:49) oraz Betard Spartą Wrocław (41:49). Pierwsze ligowe 
punkty Włókniarz wywalczył natomiast pokonując zespół Marwis.pl Falubaz Zieloną Górę 
49:41. Obecnie częstochowska drużyna zajmuje 5 miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 
6 punktów.

Awizowane składy na mecz Włókniarz Częstochowa – GKM Grudziądz

Eltrox Włókniarz Częstochowa

Młodzieżowcy na medal
Jakub Miśkowiak, młodzieżowiec Eltrox Włókniarza Częstochowa odniósł 
zwycięstwo w finale Srebrnego Kasku w Bydgoszczy. Mateusz Świdnicki 
zajął z kolei drugie miejsce – tuż za kolegą z drużyny.

- Dwa czołowe miejsca w bydgoskim finale to z całą pewnością powód do wielkiej 
radości nie tylko dla samych zawodników, ale i wszystkich kibiców Eltrox Włókniarza 
– skomentował klub tuż po zakończeniu zawodów w Bydgoszczy. Juniorzy częstochow-
skiego zespołu prezentują wysoką formę również w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Jakub 
Miśkowiak swoje sukcesy uzupełnia dwucyfrowymi wynikami w drużynie. - Progres jest 
tak duży, że Piotr Świderski zyskał w swojej talii kolejnego zawodnika, który gwarantuje 
w meczu nie tylko pokaźne zdobycze punktowe, ale może być też skutecznym zastęp-
stwem za słabiej spisujących się kolegów z zespołu – podkreśla klub. Punkty zdobyte 
przez Jakuba Miśkowiaka na trudnym terenie w Gorzowie, znacząco pomogły odnieść 
zwycięstwo Lwom. - Bardzo cieszę się ze moja drużyna wygrała. Do każdych zwodów 
podchodzę tak samo przygotowany. Raz jest lepiej, raz gorzej. Naprawdę z całym moim 
teamem ciężko pracujemy, aby osiągać takie wyniki – zapewnił młodzieżowiec. Swoim 
występem w Gorzowie zwrócił na siebie uwagę również Mateusz Świdnicki, który z se-
zonu na sezon czyni coraz większe postępy. - Jestem naprawdę zadowolony ze swojej 
dyspozycji. Na pewno będę dalej ciężko pracował, aby ją utrzymać, bo jak wiemy w 
sporcie, jednego dnia możesz być na górze a następnego dnia na dole. Moje wyniki to 
przede wszystkim ciężka praca całego teamu – podkreślił młody zawodnik.

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz
1. Przemysław Pawlicki
2. Roman Lachbaum
3. Krzysztof Kasprzak

4. Kenneth Bjerre
5. Nicki Pedersen
6. Denis Zieliński

7. Mateusz Bartkowiak

Eltrox Włókniarz Częstochowa
9. Fredrik Lindgren
10. Jonas Jeppesen

11. Bartosz Smektała
12. Kacper Woryna
13. Leon Madsen

14. Jakub Miśkowiak
15. Mateusz Świdnicki  ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Pierwsze sportowe zmagania w ra-
mach grupy mistrzowskiej Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej wprowadziły 
sporo zamieszania w całej klasyfikacji. 
Walka o medale do końca sezonu za-
powiada się coraz ciekawiej.

- Zwycięstwa Klubu 54 z  Jagiellończy-
kami i  Perły z  Auto-Darem sprawiły co 
prawda, że Michaś umocnił się na czele 
tabeli ale dalej pomiędzy miejscami 2-5 
nie ma już tak dużych różnic punktowych 
i  walka o  medale do końca sezonu zapo-
wiada się coraz ciekawsza. Pamiętajmy też, 
że „Cukiernicy” zdobyli w  minionym ty-
godniu trzy łatwe punkty po walkowerze 

z  Zawodziem, czyli z  drużyną, która nie 
liczy się w walce o czołowe lokaty. W kolej-
nych spotkaniach Michaś o punkty będzie 
już musiał się natrudzić. Oczywiście żadna 
z  drużyn występujących w  lidze nie po to 
zgłosiła się do amatorskich rozgrywek, 
żeby cieszyć się z  punktów zdobytych po 
walkowerach. Nie inaczej jest też na pewno 
w przypadku broniącego tytułu Michasia – 
podsumowuje Marcin Mazik kierownik ds. 
sportu i  rekreacji z  MOSiR Częstochowa. 
Sytuacja w  grupie A  jest bardzo emocjo-
nująca – w niej zespoły walczą o czołowe 
lokaty i właściwie każdy pojedynek między 
drużynami z  pozycji 1-5 będzie przysło-
wiowym meczem o  6 punktów. To pod-
syca atrakcyjność rozgrywek. Na stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji w  Częstochowie w  zakładce 
Amatorska Liga Piłki Nożnej znajdują się 
aktualne, dokładne statystyki rozgrywek. 
Tradycyjnie pod adresem www.mosir.pl  
można śledzić relacje z trwających zmagań.

sport
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Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa

Juniorzy walczą o medale 
mistrzostw Polski

Raków Częstochowa

Plan przygotowań do sezonu 2021/2022

ALPN

Zacięta walka
o medale

Częstochowski bokser Marcin Siwy 
w ostatnim czasie miał okazję trenować 
z Arturem Szpilką, który 30 maja stoczy 
oficjalną walkę na zawodowym ringu.

Marcin Siwy swoje pierwsze bokserskie 
kroki stawiał w  Starcie Częstochowa. Już 
jako młodzieżowiec osiągał sukcesy w  Mi-
strzostwach Polski juniorów, Mistrzostwach 
Europy i Mistrzostwach Świata. W Meksyku 
zdobył brązowy medal, podobnie jak pod-
czas Mistrzostw Europy na Węgrzech, gdzie 
również wywalczył brąz. Częstochowski 
zawodnik miał ostatnio sposobność być spa-
ringpartnerem Artura Szpilki, który w  nie-
dzielę, 30 maja w  Rzeszowie zmierzy się 
podczas gali KnockOut Boxing Night 15 z Łu-
kaszem Różańskim o pas WBC International.

Sam Marcin Siwy czeka na swoją zawodową 
walkę. - Ostatnio Artur Szpilka zaprosił mnie 
na treningi i  byłem jego sparingpartnerem 
przed walką z  Łukaszem Różańskim. Artur 
jest stylowo podobny do mnie dlatego też 
razem trenujemy. Spędziłem z nim na trenin-
gach miesiąc. Ta najbliższa walka dużo znaczy 
dla Artura. Ja też muszę podtrzymywać wy-
soką formę, bo za 2-3 miesiące mam zamiar 
stoczyć swoją walkę – podkreśla Marcin Siwy.

Fot. Archiwum Marcina Siwego

Juniorska drużyna Eco-Team AZS-u Sto-
elzle Częstochowa awansowała w ostat-
nim czasie do turnieju finałowego mi-
strzostw Polski. Biało-zieloni zajęli 
w Bydgoszczy drugie miejsce, zapewnia-
jąc sobie tym samym przepustkę do naj-
lepszej „ósemki” w kraju.

Drużyna prowadzona przez trenera Woj-
ciecha Pudo półfinałowe zmagania roz-
poczęła od zwycięstwa 3:0 nad UKS-em 
„Trzy-nastka” Zielona Góra. Wygrana przy-
szła dość pewnie, choć siatkarze AZS-u  nie 
ustrzegli się błędów, którymi podawali ry-
walom pomocną dłoń. Dzień później również 
bez straty seta biało-zieloni pokonali kra-
kowską Spartę. Jak się okazała, ta wygrana 
zapewniła juniorom z  Częstochowy awans 
do turnieju finałowego. W  ostatnim starciu, 
które decydowało o  tym, kto wygra turniej 

półfinałowy w  Bydgoszczy, częstochowianie 
rywalizowali z gospodarzami. Mecz był pełen 
emocji i  zwrotów akcji. Po dwóch setach 
Chemik prowadził już 2:0, ale ostatecznie 
bydgoszczanie wygrali po tie-breaku.

– Przed turniejem nasza drużyna oraz 
Chemik Bydgoszcz byli stawiani w  roli fa-
woryta do awansu. Oczywiście chcieliśmy 
wygrać ten turniej, niestety się nie udało. 
Założeniem naszej pracy jest, by w juniorach 
osiągać finały, pokazać jak pracujemy przez 
ostatnie lata wygląda i cieszę się, że czwarty 
raz z  rzędu jesteśmy w  finałowej „ósemce”  
– powiedział Wojciech Pudo, trener AZS-u.

Turniej finałowy mistrzostw Polski juniorów 
rozpoczął się w  Krakowie już w  czwartek 
 27 maja i  potrwa do poniedziałku. Często-
chowianie trafili do grupy „B”, wraz z Metrem 
Warszawa, Akademią Talentów Jastrzęb-
skiego Węgla oraz MOS-em Wola Warszawa.

Tradycyjnie już w każdym tygodniu nad-
chodzących wakacji Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Częstochowie pla-
nuje zajęcia żeglarskie dla dzieci w wie-
ku od 7 do 13 lat. Będą odbywać się one 
jak co roku w Parku Wypoczynkowym 
„Lisiniec”.

Zbiorcza akcja pod nazwą „LATO POD ŻA-
GLAMI” stała się już marką znaną w  całej 
Polsce i  otrzymała nagrodę BŁĘKITNY SPI-
NAKER dla najlepszej imprezy śródlądowej, 
przyznawanej przez Polski Związek Żeglarski. 
W  ramach tego wydarzenia prowadzone są 

zajęcia w  trzech programach. - Programy 
„Lato w Mieście” i „Żagle to mój jedyny nałóg” 
współfinansowane przez Urząd Miasta Czę-
stochowy to zajęcia rekreacyjno-sportowe 
mające na celu zaznajomienie dzieci z żeglar-
stwem, naukę bezpiecznego korzystania ze 
sprzętu wodnego i bezpiecznego wypoczynku 
nad wodą oraz dużo dobrej zabawy. Program 
„POLSAILING” to program ukierunkowany 
na zapoznanie dzieci z  żeglarstwem i  poka-
zanie możliwości uprawiania żeglarstwa spor-
towego prowadzony na zlecenie Polskiego 
Związku Żeglarskiego – informują organiza-
torzy akcji, którymi są: Częstochowski Okrę-
gowy Związek Żeglarski, Miejski Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w  Częstochowie i  UKS 
„MORKA” Częstochowa. Jeżeli jesteście za-
interesowani wydarzeniem, formularz za 
pomocą którego można już zapisywać dzieci 
na zajęcia dostępny jest na stronie interne-
towej MOSiR. Pod tym adresem pojawią się 
również informacje na temat zasad udziału 
w programie POLSAILING.

Raków Częstochowa przedstawił już 
plan przygotowań drużyny do sezonu 
2021/2022. Przewiduje on dwa zgrupo-
wania – w tym jedno zagraniczne. 
Podopieczni szkoleniowca Marka Pap-
szuna rozegrają również sześć meczów 
sparingowych.

Czerwono-Niebiescy wrócą z  urlopów 
13 czerwca. Dzień później zawodnicy 
rozpoczną przygotowania do sezonu 

2021/2022 od tradycyjnych badań wydol-
nościowych. Dwa dni później drużyna uda 
się do Sochocina na dziesięciodniowy obóz, 
podczas którego rozegrają trzy sparingi. 
Natomiast od 1 lipca zespół Rakowa od-
bywać będzie zgrupowanie w austriackim 
Kaprun, gdzie rozegrają trzy mecze sparin-
gowe, w tym jedno z mistrzem Austrii - Red 
Bullem Salzburg. Zagraniczny obóz potrwa 
do 10 lipca. Rozgrywki PKO Ekstraklasy 
mają ruszyć zgodnie z planem 23 lipca.

Boks

Marcin Siwy 
trenował
z Arturem Szpilką

Park Lisiniec

Lato pod żaglami 
2021

zdj. MOSiR
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